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Namen dee! aan de werkzaamheden van de Commissie (voor-
lopige lijst) :

1. Vaste leden : de heren Demannez, Voorzitter, mevr. Carton
de Wiart, de heren Cools, Debry, de Clippele, De Coster, mevr.
Dereppe, geb. Soumoy, de heren Lemaire, Magerus, Maingain,
Moureaux, Simonet, Vandenbossche, VaBdenbussche.

2. Plaatsvervangende leden ; de heren Comelissen, Duponceile,
mevr. de T'Serclaes, Dupuis, de heren Harmel, Hermans, Michel,
mevrouwen Nagy, Neyts-Uyttebroeck, de heren Pannentier, Pater-
noster, mevr. Willame, geb. Boonen.

3. Andere Raadsleden : de heren Adriaens, Beauthier, Beghin,
Cauwelier, De Bie, De Berlangeer, de Mareken de Merken, Draps,
Galand, mevr. Guillaume, geb. Vanderroost, de heren Rens, van
Eyil, mevr. Van Tichelen,

Ont participe aux travaux de la Commission (Kste provisoire) :

1. Membres effectifs: MM. Demannez, President, M" Carton de
Wiart, MM. Cools, Debry, de Clippele, De Coster, M" Dereppe,
nee Soumoy, MM. Lemaire, Magerus, Maingain, Moureaux,
Simonet, Vandenbossche, Vandenbussche.

2. Membres suppleants : MM. Comelissen, Duponceile, M"" de
T'Serclaes, Dupuis, MM. Hannel, Hermans, Michel, M™* Nagy,
Neyts-Uyttebroeck, MM. Parmentier, Paternoster, M" Willame,
nee Boonen.

3. Autres membres du Conseil : Adriaens, Beauthier, Beghin,
Cauwelier, De Bie, De Berlangeer, de Mareken de Merken, Draps,
Galand, M"" Guillaume, nee Vanderroost, MM. Rens, van Eyil,
M" Van Tichelen.

Zie ;
Stak. van de Raad :

A-108/1 - (90-91) : Ontwerp van ordonnancie.

Vow :
Document du Conseil:

A-108/1 - (90-91) : Projet d'ordonnance.
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I. Proceduremoties I. Motions de procedure

Een lid betreurt dat het ontwerp van ordonnantie
niet aan alle raadsleden werd uitgedeeld. Elk raadslid
heeft het recht aan de werkzaamheden in de Commis-
sie deel te nemen en bijgevolg het ontwerp te ontvan-
gen voor de commissievergaderingen beginnen.

De Staatssecretaris ontkent de bewering dat het
ontwerp van ordonnantie aan de media en aan ver-
schillende instellingen werd medegedeeld voor het op
het Bureau van de Raad werd ingediend.

Verschillende leden dienen een motie in, luidende :

« De Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, het
Grondbeleid en de Huisvesting,
die op donderdag 14 maart 1991 de bespreking op de
agenda heeft van het ontwerp van ordonnantie hou-
dende de planning en de organisatie van de stede-
bouw, evenals een voorstel van ordonnantie over
hetzelfde onderwerp,
eist vooraleer dit onderwerp en dit voorstel te bespre-
ken het advies van de volgende instellingen en orga-
nen :
- het College van Burgemeester en Schepenen van de

gemeenten van het Gewest;
- de Gewestelijke Commissie voor de Ruimtelijke

Ordening;
- de Economische en Sociale Raad van het Brusselse

Gewest;
- het BIM ».

Verschillende andere leden zijn van mening dat de
werken van de Commissie niet moeten worden
geschorst. Er kan tijdens de bespreking beslist worden
het advies van personen of extra-pariementaire instel-
lingen in te winnen. Het past echter niet voor de
algemene bespreking tot deze raadplegingen over te
gaan.

Een lid meent zeifs dat een dergelijke motie onont-
vankelijk is : als wetgevend orgaan kan een parlemen-
taire commissie het begin van de werkzaamheden niet
aan voorafgaandelijke en geformaliseerde raadplegin-
gen ondergeschikt maken. Deze adviezen kunnen
tijdens de bespreking worden bijeengebracht.

Hij vraagt een stemming over de ontvankelijkheid
van de motie.

>
De ondertekenaars van de motie benadrukken dat

ze willen bijdragen tot de kwaliteit van het wetgevend
werk, zonder de werkzaamheden van de Commissie te
vertragen. Om de commissieleden te kunnen inlichten
moeten de adviezen bijgevolg voor de bespreking van
het ontwerp beschikbaar zijn.

Un membre regrette que Ie projet d'ordonnance
n'ait pas etc distribue S 1'ensemble des conseillers.
Chaque conseiller a Ie droit de partioiper aux travaux
en Commission et des lors de recevoir communication
du projet prealablement aux reunions de la Commis-
sion.

Le projet d'ordonnance a ete communique aux
medias et a divers organismes avant d'etre depose sur
le Bureau du Conseil. Le Secretaire d'Etat dement
cette affirmation.

Une motion est deposee, libellee comme suit :

« La Commission de 1'Amenagement du Territoire,
de la Politique Fonciere et du Logement,
ayant a son ordre du jour ce jeudi 14 mars 1991
1'examen du projet d'ordonnance organique de la
planification et de 1'urbanisme ainsi qu'une proposi-
tion d'ordonnance ayant le meme objet,

requiert prealablement a 1'examen de ce projet et de
cette proposition 1'avis des institutions et organismes
suivants :
- les Colleges des Bourgmestre et Echevins des com-

munes de la Region;
- la Commission Regionale d'Amenagement du Terri-

toire;
- le Conseil Economique et Social de la Region

bruxelloise;
- 1'IBGE ».

Plusieurs membres estiment qu'U n'y a pas lieu de
suspendre les travaux de la Commission. Celle-ci
pourra decider, au cours des discussions de prendre
Favis de personnes ou d'organismes extraparlementai-
res. II ne convient toutefois pas de proceder ^ ces
consultations prealablement la discussion generate.

Un membre estime meme une telle motion irreceva-
ble : une commission parlementaire, en tant qu'organe
legislatir, ne peut subordonner le commencement de
ses travaux h des consultations prealables et formali-
sees. Ces avis pourront etre recueillis en cours de
discussion.

II demande un vote sur la recevabilite de la motion.

Les signataires de la motion soulignent leur souci de
contribuer a la qualite du travail legislatif, sans retar-
der les travaux de la Commission. Les avis sont
destines, a eclairer les commissaires et doivent done
intervenir avant I'examen du projet.
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Nochtans zijn ze bereid de inleidende uiteenzettingen
van de Minister-Voorzitter en van de Staatssecretaris te
aanhoren, alvorens een schriftelijke raadplegingsproce-
dure te beginnen. De geraadpleegde organen zouden
over een maand beschikken om een schriftelijk advies
in te dienen.

De oorspronkelijke motie wordt dan ingetrokken en
twee leden dienen een nieuwe motie in, luidende :

« De Commissie
beslist te luisteren naar de uiteenzetting van de Minis-
ters en de algemene bespreking slechts aan te vatten na
het schriftelijk advies te hebben ingewonnen van :
- het College van Burgemeeste.r en Schepenen van de

gemeenten van het Gewest;
- de Gewestelijke Commissie voor de Ruimtelijke

Ordening;
- de Economische en Sociale Raad van het Brusselse

Gewest;
- het BIM.

Deze organen beschikken over een maand om hun
advies te overhandigen. De Commissie zai de algemene
bespreking zonder dit advies aanvatten indien het niet
binnen de gestelde termijn is ingediend ».

Een lid benadrukt dat deze motie eveneens onont-
vankelijk is, voor dezelfde redenen als de oorspronke-
lijke motie. Hij vraagt opnieuw dat de Commissie zich
over de ontvankelijkheid van deze motie uitspreekt.'

Bovendien stelt hij voor dat het ontwerp van ordon-
nantie aan de negentien gemeenten van het Gewest en
aan verschillende erbij betrokken zijnde extra-parle-
mentaire instellingen wordt gestuurd, maar zonder dat
deze raadpleging de aanvang van de werkzaamheden in
de Commissie vertraagt.

Een ander lid onderstreept dat de onontvankelijk-
heid in het Reglement moet zijn bepaald. Niettemin
stemt het lid met het gedane voorstel in.

De Voorzitter verduidelijkt dat deze adviezen voor
het sluiten van de algemene bespreking moeten worden
medegedeeld, zonder een vaste termijn te vermelden.

De indieners aanvaarden de tweede motie in te trek-
ken, op voorwaarde dat de politieke frakties de ver-
schillende organen raadplegen en er op het einde van de
algemene bespreking ook een debat over de agenda van
de werkzaamheden wordt gehouden.

De Voorzitter benadrukt dat de Commissie tot taak
heeft te beslissen weike organen zij raadpleegt en hij
verzoekt de leden hun voorstellen te overhandigen.

De motie wordt ingetrokken.

Us admettent toutefois d'entendre les exposes intro-
ductifs du Ministre-President et du Secretaire d'Etat
avant d'entamer une procedure ecrite de consultation.
Les organismes consultes disposeraient d'un mois pour
remettre un avis ecrit.

La motion initiale est des lors retiree et deux mem-
bres deposent une nouvelle motion, libellee comme
suit :

« La Commission
decide d'ecouter 1'expose des Ministres et de ne debuter
la discussion generale qu'apres avoir recueilli 1'avis
ecrit :
- des Colleges des Bourgmestre et Echevins des com-

munes de la Region;
- de la Commission Regionale d'Amenagement du

Territoire;
- du Conseil Economique et Social de la Region

bruxelloise;
- de 1'IBGE.

Ces organismes ont un mois pour remettre leur avis.
A defaut de leur avis dans ce delai, la Commission
entamera la discussion generale sans cet avis ».

Un membre souligne que cette motion est egalement
irrecevable, pour les motifs evoques a propos de la
motion initiale. II demande a nouveau que la Commis-
sion se prononce sur la recevabilite de cette motion.

II propose, par ailleurs, que Ie projet d'ordonnance
soit envoye aux dix-neuf communes de la Region et ^
divers organismes extraparlementaires concernes, mais
sans que cette consultation ne retarde Ie debut des
travaux en Commission.

Un autre membre souligne que 1'irrecevabilite doit se
fonder sur Ie Reglement. II marque toutefois son accord
sur la proposition emise.

Le President precise que ces avis devront etre trans-
mis avant la cloture de la discussion generale, sans
mention d'un delai fixe.

Les auteurs de la deuxieme motion acceptent de
retirer celle-ci, moyennant la consultation de divers
organismes dont il comptent presenter la liste, ainsi
qu'un debat sur 1'ordre des travaux in fine de la discus-
sion generale.

Le President souligne qu'il appartient a la Commis-
sion de decider des organismes qu'elle consulte, et
invite les membres a lui transmettre leurs propositions.

La motion est retiree.
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n. Inleidende uiteenzetting II. Expose introductif du Ministre-President
van de Minister-Voorzitter van de Executieve de 1'Executif

De Executieve stelde reeds in oktober 1989 dat een
van de belangrijkste uitdagingen waarvoor ze stond,
het beheersen van de stedelijke ontwikkeling was.

Ze kondigde toen reeds aan dat ze op het vlak van
de ruimtelijke ordening, een wilskrachtig transversaal
beleid zou voeren, en dat dit dus ook inhield dat de
organieke wet van 1962 diende herzien te worden om
aan het Hoofdstedelijk Gewest een aan zijn stedelijke
en stedebouwkundige aard aangepast wettelijk kader
te kunnen geven.

Daarom heb ik aan de nieuwe Staatssecretaris,
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter, onmiddellijk
bij zijn aantreden gevraagd om, in samenwerking met
het Kabinet van de Minister-Voorzitter, aan deze
hervorming te werken.

Het werk werd in recordtempo verricht, zeker als
men vergelijkt met de andere twee gewesten. In
februad 1990 werd er met de besprekingen begonnen
en in mei werd er reeds een ontwerp aan de Raad van
State voorgelegd.

Deze inspanning is des te lovenswaardiger omdat
het hier gaat om een volledige vervanging van de
nationale wetgeving, daar waar Vlaanderen en Wallo-
nie slechts stapsgewijze decreten tot aanpassing van de
nationale wet hebben uitgevaardigd.

Het advies van de Raad van State, dat injanuari aan
de Executieve werd voorgelegd, heeft er wel toe geleid
dat enkele artikelen uit de nationale wetgeving uitein-
delijk toch werden behouden.

Het belang van het ontwerp van ordonnantie dat
vanaf vandaag aan de Commissie wordt voorgelegd, is
dus aanzienlijk, want na haar goedkeuring zai deze
ordonnantie het aan het Gewest aangepast wettelijk
kader bieden voor de planning en de stedebouw.

Dit ontwerp houdt vanzelfsprekend rekening met de
beleidsverklaring van de Executieve.

Zo bevat de ordonnantie bepalingen over :
- het openbaar onderzoek, het overleg op alle plan-

ningsniveau's ,en de uitvoering van de stedebouw-
kundige optics;

- de regelen in verband met de hierarchic van de
plannen;

- het verminderen van het aantal raadgevende com-
missies;

- het mee in aanmerking nemen van effectenstudies in
de afgifteprocedure van stedebouwvergunmngen
van een zeker belang;

En pctobre 1989, 1'Executif declarait qu'un des
premiers defis qu'il lui incombait de relever etait celui
du developpement urbain, de la mattrise de la ville et
de ses differents secteurs.

Aussi, 1'Executif amioncait une politique volonta-
riste et decloisonnee de 1'amenagement du territoire,
qui passerait par une reforme de la loi organique de
1962 en vue de doter la Region de Bruxelles-Capitale
d'un cadre legal adapte a sa specificite urbaine et
urbanistique.

C'est la raison pour laquelle, des son entree en
fonction, Ie nouveau Secretaire d'Etat adjoint au.
Ministre-President a ete charge d'operer cette reforme
en collaboration avec Ie Cabinet du Ministre-Presi-
dent.

Ce travail a ete accompli en un temps record, si 1'on
compare avec les deux autres regions, car entame en
fevrier 1990, il a abouti au depot d'un projet au Conseil
d'Etat des Ie mois de mai.

II s'agit la d'un effort d'autant plus meritoire que Ie
projet d'ordonnance visait a remplacer enfierement la
loi nationale, la Flandre et la Wallonie n'ayant precede
qu'a des adaptations par decrets successifs.

Ce n'est qu'a la suite de 1'avis du Conseil d'Etat, qui
est parvenu a 1'Executif dans Ie courant du mois de
janvier qu'il est apparu que quelques articles de la loi
nationale doivent subsister.

Le projet d'ordonnance qui est soumis a la Commis-
sion des aujourd'hui a done une importance considera-
ble pour notre Region puisqu'une fois adoptee, 1'or-
donnance fournira le cadre legal de la planification et
de 1'urbanisme adapte a la Region de Bruxelles-
Capitale.

Ce projet est bien entendu conforme a la declaration
de 1'Executif.

y

Ainsi, notamment, 1'ordonnance :
- comportera les enquetes publiques et la procedure

de concertation a tous les niveaux de la planification
et de la realisation des options urbanistiques;

- precisera les regles de la hierarchic des plans;

- reduira le nombre de commissions consultatives;

- permettra d'uiserer les etudes d'impact dans la
procedure de delivrance des permis d'urbanisme
d'une certaine importance;
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- het opieggen van stedebouwkundige lasten bij het
afgeven van vergunningen; deze lasten zullen kun-
nen aangepast worden aan specifieke situaties;

- het afgeven van vergunningen van beperkte duur
voor bijvoorbeeld reclameborden en andere;

- de omschrijving van de stedebouwkundige misdrij-
ven;

- de aangelegenheden die in een Algemeen Bouw-
reglement dienen voor te komen.

De Executieve vond het echter niet opportuun om
de algemene regeling van de tussenkomst van de
overheid in de stadsvernieuwing in dit ontwerp van
ordonnantie op te nemen.

Zij oordeelde inderdaad dat de ordonnantie hou-
dende de organisatie van de planning en de stedebouw
een structureel werkmiddel op lange termijn moest
worden, daar waar de middelen die moeten ingezet
worden voor de stadsvernieuwing meer conjunctuurge-
bonden zijn. Daarenboven vraagt het uitwerken van
een nieuw globaal kader voor de stadsvernieuwing een
grote inspanning inzake analyse van en aanpassing aan
de bestaande toestanden. Dit kan niet in een zo korte
termijn uitgevoerd worden.

De Executieve bleef echter niet passief toekijken,
wel integendeel :
- er werden nieuwe besluiten goedgekeurd inzake

renovatiepremies voor particulieren, voor verenigin-
gen die de woonkwaliteit bevorderen en ten voor-
dele van het Woningfonds;

- een besluit op de openbare stadsvernieuwing is in
voorbereiding;

- een ordonnantie betreffende het gewestelijk grond-
beleid is in voorbereiding waarin ook de algemene
regels inzake stadsvernieuwing worden opgenomen;

- mijn bevoegde collega plant een andere ordonnantie
betreffende de verlaten bedrijfsruimten.

Het nieuwe aan dit ontwerp is het feit dat de wens
van de Executieve om te komen tot een transversaal
beleid, toepasbaar op alle sectoren die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan tot de ruimtelijke
ordening, in wettekst wordt omgezet. Daarbij werd
ook nog de gewestelijke sociaal-economische plan-
ning, in. de zin van de kaderwet van 15 juli 1970 op de
planning en de economische decentralisatie, in dit
ontwerp opgenomen.

Deze ordonnantie zai de juridische basis vormen
voor het in de Beleidsverklaring van de Executieve
aangekondigd gewestelijk ontwikkelingsplan.

Dit plan zai toelaten om huisvesting, openbare
werken, verkeer, economie, milieubescherming,
behoud van het patrimonium en het sociaal-culturele
op gecoordineerde wijze te behandelen.

- permettra d'imposer des charges d'urbanisme aux
demandeurs a 1'occasion de la delivrance de permis,
charges qui pourront etre adaptees a la specificite
des situations rencontrees;

- permettra la delivrance de permis a duree limitee
pour les dispositifs publicitaires par exemple;

- precisera les actes constitutifs d'infraction d'urba-
nisme;

- precisera les matieres a trailer par un Reglement
general de la batisse.

Toutefois, 1'Executif a juge opportun de ne pas
inclure dans Ie projet d'ordonnance les regles genera-
tes de 1'intervention des pouvoirs publics dans Ie
domaine de la renovation urbaine.

II est, en effet, apparu a 1'Executif que 1'ordonnance
organique de la planification et de 1'urbanisme doit
etre un outil structurel a long terme alors que les
moyens a mettre en ceuvre pour une politique de
renovation urbaine ont un caractere plus conjoncturel,
De plus, la mise au point d'un cadre nouveau pour la
renovation urbaine demande un effort d'analyse et
d'adaptation aux situations, qu'il n'etait pas possible
de mener en si peu de temps.

Cependant, 1'Executif n'est pas reste inactif dans ce
domaine; loin s'en faut :
- ainsi des arretes nouveaux ont ete pris en matiere de

primes a la renovation octroyees aux particuliers,
aux associations oeuvrant pour I'insertion par Ie
logement, et au benefice du Fonds du Logement;

- un arrete de 1'Executif restructurant la renovation
urbaine publique est en preparation;

- une ordonnance relative a la politique fonciere
regionale integrant les principes generaux de la
renovation urbaine est en cours d'elaboration;

- une autre ordonnance relative aux sites industriels
desaffectes est projetee par mon collegue compe-
tent.

Enfin, 1'originalite du projet est sans conteste Ie fait
qu'il prend en compte la volonte de 1'Executif de
decloisonner les differentes politiques touchant direc-
tement ou indirectement a 1'amenagement du terri-
toire en integrant la planification socio-economique
regionale, telle que con9ue par la loi-cadre du 15 juillet
1970 portant organisation de la planification et de la
decentralisation economique.

L'ordonnance fournira done la base juridique du
plan regional de developpement, annonce dans la
Declaration de 1'Executif.

Ce plan permettra de traiter de maniere transversale
les matieres telles que Ie logement, les travaux publics,
les communications, 1'economie, la protection de 1'en-
vironnement, la protection du patrimoine. Ie socio-
culturel, etc...



A-108/2- 90/91 - 7 - A-108/2-90/91

Verschillende facetten van dit gewestelijk ontwikke-
lingsplan liggen trouwens reeds ter studie of zijn in
opmaak : wonen in Brussel, beheer van de admmistra-
tieve functie, mobiliteitsplan, studie van het hotelwe-
zen, onthaal van Industrie.

De Executieve wenst deze studies in 1992 beeindigd
te zien om meteen de synthese ervan aan te vatten.

Een ander voordeel van deze ordonnantie mag bier
ook benadrukt worden. Ze maakt een betere articula-
tie mogelijk tussen de rol van het Gewest en deze van
de respectievelijke gemeenten.

De gemeente, hefboom bij uitstek van de lokale
ontwikkeling en dynamiek zai, via haar gemeentelijk
ontwikkelingsplan, de krachtlijnen voor haar beleid
vastleggen.

Dit document, dat zich vanzelfsprekend situeert in
het ruimer kader van het gewestelijk ontwikkelings-
plan, zai dankzij de vermelding van de beoogde
prioriteiten, middelen en strategieen, de basis vormen
van een programmaovereenkomst met het Gewest en
.als dusdanig volledig passen in het beleid van admini-
stratief toezicht dat ik sedert het begin van de legisla-
tuur aan het opbouwen ben.

De Minister-Voorzitter drukt zijn voldoening maar
ook zijn spijt uit.

Voldoening omdat het provinciaal niveau inzake
planning en inzake de mogelijkheid van beroep tegen
administratieve stedebouwkundige beslissingen, door
deze ordonnantie wordt afgeschaft. De Raad van State
heeft het principe van de vervanging van de Besten-
dige Deputatie door een gewestelijk orgaan, het Stede-
bouwkundig College, aanvaard.

Spijt omdat er geen tekst kan worden yoorgelegd
waardoor de organieke wet van 1962 integraal zou
worden vervangen.

De Afdeling « Wetgeving » van de Raad van State
heeft geoordeeld dat de bepalingen waarop de gewest-
vorming nog niet van toepassing is, niet konden
voorkomen in deze ordonnantie. Deze bepalingen
maken deel uit van de aangelegenheden voorbehou-
den aan de Wet.

Omdat daaruit vele praktische moeilijkheden zullen
ontstaan bij het toepassen van deze ordonnantie door
gewestelijke en gemeentelijke ambtenaren, architec-
ten, stedebouwkundigen en particulieren, voorziet de
Executieve nu reeds dat er, na het van toepassing
worden van deze nieuwe ordonnantie, zai moeten
worden overgegaan tot een codificering van de bepa-
lingen van onderhavige ordonnantie en van de bepalin-
gen van de organieke wet die nog van toepassing
gebleven zijn.

Diverses facettes ou aspects de ce plan regional de
developpement sont d'ailleurs actuellement en cpurs
d'etude et d'elaboration : habiter Bruxelles, gestion de
la fonction administrative, plan de deplacements,
etude sur I'hotellerie, accueil industriel.

L'Executif souhaite finaliser ces etudes en 1992 et en
entamer la synthese immediatement apres.

Un autre aspect de 1'ordonnance qui parait devoir
etre mis en evidence est Ie fait qu'elle permet egale-
ment une meilleure articulation entre Ie r61e de la
Region et celui des communes.

La commune, qui est par excellence Ie levier du
developpement et de la dynamique locale, arretera les
lignes de force de sa politique par Ie biais de son plan
communal de developpement.

Ce document, qui se situe naturellement. dans Ie
cadre plus large du plan regional de developpement et
qui mentionne les priorites, moyens et strategies vises,
constituera la base d'un contrat-programme avec la
Region et, en tant que tel, s'inscrira pleinement dans la
politique de tutelle developpee depuis Ie debut de la
legislature.

Le Ministre-President exprime une satisfaction et un
regret.

Tout d'abord la satisfaction : la suppression par
1'ordonnance de 1'intervention de Fechelon provincial
en matiere de planification et en matiere de recours
contre les decisions administratives en urbanisme; le
Conseil d'Etat a, en effet, admis le principe du
remplacement de la Deputation permanente par un
organe regional : le College d'Urbanisme.

Enfin le regret : celui de ne pouvoir presenter un
texte appele a remplacer 1'integralite de la loi organi-
que de 1962.

En effet, 1'avis de la section de legislation du Conseil
d'Etat conclut a la necessite d'omettre du texte de
1'ordonnance toutes les dispositions qui n'ont pas ete
regionalisees et qui des lors relevent des matieres
reservees a la Loi.

En raison des nombreuses difficultes pratiques qui
resulteront de cette situation pour les utilisateurs de
1'ordonnance (fonctionnaires regionaux et commu-
naux, architectes, urbanistes, particuliers,...), 1'Execu-
tif prevoit d'ores et deja d'effectuer, au lendemain de
1'entree en vigueur de 1'ordonnance organique, une
codification des dispositions de 1'ordonnance et des
dispositions de la loi organique encore en vigueur.
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III. Inleidende toespraak III. Expose introductif
van de Staatssecretaris du Secretaire d'Etat

toegevoegd aan de Minister-Voorzitter adjoint au Ministre-President

Kort historisch overzicht Bref apercu historique

Inzake stedebouw is de hervorming van de orga-
nieke wet van 29 maart 1962 in feite maar een nieuwe
stap in het lange rijpingsproces van de stedebouwkun-
dige wetgeving in de huidige context van de regionali-
satie. Het is niet onnodig is om het ontwerp van
ord.onnantie goed te begrijpen het in dit proces te
situeren.

De eerste stedebouwkundige wetgeving vindt haar
oorsprong in de eerste wereldoorlog toen een rationele
wederopbouw van de steden nodig was. Een besluit-
wet van 1915, uitgevaardigd door de Regering die naar
Le Havre was gevlucht, verplichtte de gemeenten
algemene plannen van aanleg op te maken die tot
grondslag moesten dienen voor de bouw- of wederop-
bouwvergunningen. Zonder op details nader in te
gaan, kan worden gesteld dat deze besluitwet geen
praktische gevolgen heeft gehad.

Pas in de jaren dertig maakten de parlementsleden
concrete wetgevingsvoorstellen, onder meer het wets-
voorstel Vinck dat de vrucht was van de werkzaamhe-
den van het congres der Vereniging van Belgische
Steden en Gemeenten. Dit voorsfel - het eerste voor
de organieke wetgeving inzake stedebouw - behan-
delde de bouwvergunningen, de verkavelingen, de
opening van private straten, de onteigeningsvergoe-
dingen en de opmaak door de gemeente van een
algemeen plan van aanleg.

Wat men het « ontwerp Vinck » noemt, werd het
voorwerp van zodanig talrijke discussies en opeenvol-
gende wijzigingen dat zowel de inhoud als de vorm
ervan onkenneliJk werden. Bijgevolg beschouwde de
Minister van Openbare Werken het ontwerp eind 1938
als vervallen en belastte zijn diensten met de uitwer-
king van een nieuw.

Maar de tweede wereldoorlog zette een einde aan
deze werkzaamheden en een besluit werd op 12 Sep-
tember 1940 door de secretarissen-generaal uitgevaar-
digd. Dit besluit was opnieuw geinspireerd door de
vraagstukken betreffende de wederopbouw van de
verwoeste gemeenten. Er dient te worden onder-
streept dat dit besluit de opheffing van de besluitwet
van 1915 veroorzaakte die met dezelfde bedoeling
werd uitgevaardigd.

Dan gebeurde iets eigenaardigs : dit besluit van 1940
werd op 5 mei 1944 nietig verklaard en voorlopig uit
het graf gehaald uit hoofde van zijn onbetwistbare

En matiere d'urbanisme, la reforme de la loi organi-
que du 29 mars 1962 est en fait une nouvelle etape dans
le long processus de maturation de la legislation. II
n'est pas inutile pour la bonne comprehension du
projet d'ordonnance de le situer dans ce processus.

La premiere legislation en matiere d'urbanisme
remonte en fait a la premiere guerre mondiale lorsqu'il
s'est agi de reconstruire rationnellement les villes
detruites. Un arrete-loi de 1915, pris par le gouverne-
ment refugie au Havre, imposait aux communes sini-
strees d'etablir des plans generaux d'amenagement,
destines a servir de base aux autorisations de con-
struire et de reconstruire. Sans entrer dans les details,
on peut dire que cet arrete-loi n'eut pas de consequen-
ces pratiques.

Ce n'est que dans les annees trente que les parle-
mentaires firent des propositions concretes de legisla-
tion : citons la proposition Vinck issue des travaux de
congres de 1'Union des Villes et premiere proposition
de legislation organique en matiere d'urbanisme. Elle
abordait les questions des autorisations de batir, des
lotissements, de 1'ouverture des voiries privees, des
indemnites d'expropriation et de 1'etablissement par
commune d'un plan general d'urbanisation.

Ce que 1'on appelle « le projet Vinck » fit 1'objet de
longues discussions et de modifications successives qui
en altererent le fond autant que la forme a tel point
que, fin 1938, le Ministre des Travaux publics consi-
dera qu'il etait perime et chargea ses services d'en
mettre au point un nouveau.

La deuxieme guerre mondiale mit un terme a ces
travaux et un arrete fut pris le 12 septembre 1940 par
les secretaires generaux, arrete inspire a nouveau par
le probleme de la reconstruction des communes sini-
strees. II est a noter que cet arrete abrogera 1'arrete-Ioi
de 1915 qui repondait a la rneme preoccupation.

Puis survint un episode curieux. Cet arrete de 1940
fut mis a neant le 5 mai 1944, puis ressuscite provisoi-
rement en raison de ses incontestables qualites et
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kwaliteiten om als besluitwet betreffende de stedebouw
op 2 december 1946 te worden uitgevaardigd. Pas tien
jaar later in 1956 oordeelde de regering dat deze besluit-
wet diende te worden vervangen door een organieke
wet. Ten einde het werk van het Pariement te versnel-
len en te vergemakkelijken, richtte de Regering de
GEMENGDE COMMISSIE VOOR DE STEDE-
BOUW in januari 1957 op die samengesteld was uit
pariementsleden en functionarissen en die een advies
over de beginselen van een organieke wetgeving uit-
bracht.

De Regering werkte nadien het ontwerp van ordon-
nantie uit dat na drie jaar debatten met een heel ruime
meerderheid werd gestemd.

Meerdere wijzigingen werden nadien aan de orga-
nieke wet aangebracht: de belangrijkste ervan is zon-
der twijfel de herziening van 1970 waarbij het mecha-
nisme van de verkavelingsvergunningen werd ontwik-
keld.

Er dient tenslotte te worden onderstreept dat de
vorige Brusselse Executieven voorbereidende werken
voor de herziening van de wet door het nationaal parie-
ment hebben aangevat. Deze werkzaamheden werden
onderbroken toen het principe verworven was het Brus-
selse Gewest een gewestelijk statuut toe te kennen,
overeenkomstig de Grondwet. De toenmalige Execu-
tieve oordeelde dat het onder de bevoegdheid van de
toekomstige Brusselse Gewestraad viel soeverein de
regels van de stedebouwkundige ontwikkeling van het
Gewest te bepalen.

devint Parrete-loi du 2 decembre 1946 concernant 1'ur-
banisation. Ce n'est que dix ans plus tard, en 1956, que
Ie gouvernementjugea qu'il convenait de remplacer cet
arrete-loi par une loi organique. Afin de faciliter et
rendre plus rapide Ie travail pariementaire, il crea en
janvier 1957 la COMMISSION MIXTE DE L'URBA-
NISME, composee de parlementaires et de fonction-
naires, qui emit un avis sur les principes d'une legisla-
tion organique.

Le Gouvemement elabora ensuite Ie projet de loi qui
ne rut adopte qu'apres trois ans de debats, a une tres
large majorite.

La loi organique a subi elle-meme par la suite pJu-
sieurs modifications dont la principale est sans conteste
la revision de 1970 qui a principalement developpe le
mecanisme des permis de lotir.

Enfin, il convient de signaler que les Executifs
bruxellois precedents ont entame des travaux prepara-
toires a la refonte de la loi par le Pariement national.
Ces travaux furent interrompus lorsque le principe de
doter la Region bruxelloise d'un statut regional con-
forme au present consdtutionnel fut acquis. L'Executif
de I'epoque ajuge qu'il etait du ressort du futur Conseil
regional bruxellois de determiner souverainement les
regles du developpemem urbanistique de la Region.

Zodra men een wetgeving wenst te herzien, blijkt het
heel snel dat er buiten het allereerste voorwerp van de
overwogen hervorming, dit betekent de specifidteiten
van het Brusselse gewest tegemoet te komen, rekening
dient te worden gehouden met andere aspecten. Zo is
het noodzakelijk de wetgeving die grotendeels bijna
dertigjaar oud is te moderniseren en de zwakke punten
ervan te versterken of de tekorten te dekken.

De ordonnantie integreert bijgevolg de omvangrijke
rechtspraak die uit de geschillen wegens de onduidelijk-
heid van de wet is ontstaan alsmede de nieuwe procedu-
res (overieg - openbaar onderzoek) die uit de bewust-
wording van de verschillende stedelijke actoren voort-
vioeien.

De grote assen van de ordonnantie zijn :

1. Ge'integreerde planning

De originah'teit van de ordonnantie is dat ze rekening
houdt met de wil van de Executieve, de verschillende
beleidsvoeringen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
ruimtelijke gewestelijke ordening raken te ontzuilen
ten einde de verschillende aspecten van het leven in de
stad op coherente wijze te behandelen.

Des lors que 1'on veut reformer une legislation, il
apparalt tres vite qu'outre 1'objet premier de la reforme
envisagee, c'est-a-dire rencontrer la specificite de la
Region bruxelloise, d'autres aspects doivent etre ren-
contres. II en va ainsi de la necessite d'actualiser cette
legislation qui, pour Pessentiel, a pres de trente ans
d'age et d'autre part, d'en pallier les faiblesses ou d'en
combler les lacunes.

L'ordonnance integre done la volumineuse jurispru-
dence nee des conflits dus a Pimprecision de la loi et les
procedures nouvelles (concertation - enquetes publi-
ques) issues de la prise de conscience des acteurs
urbains.

Les grands axes de I'ordonnance sont:

1. Une planification integree

L'originalite de 1'ordonnance est le fait qu'elle prend
en compte la volonte de 1'Executif de decloisonner les
differentes politiques touchant directement ou indirec-
tement a 1'amenagement du territoire regional afin de
trailer de maniere coherente les differents aspects de la vie
urbaine.
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Deze orientatie is nieuw in vergelijking met de
organieke wet : zij plaatst de ruimtelijke ordening in
een ruimer kader dan in 1962 was opgevat.

In dit perspectief integreert de ordonnantie de gewes-
telijke planning bepaald door de kaderwet van 15 juli
1970 houdende organisatie van de planning en de
economische decentralisatie.

Deze planning werd aan de Gewesten toevertrouwd
naar aanleiding van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervonning der instellingen.

De integratie van de planning en van de ruimtelijke
ordening lost het vroegere probleem op van het
bestaan van twee wetten die niet gecoordineerd wer-
den.

De ordonnantie wil echter soepeler zijn dan de
kaderwet van 1970 rekening gehouden met de opge-
dane ervaring. Zo zullen enkel de bepalingen die
betrekking hebben op de bodembestemming bindende
en reglementaire kracht hebben (zoals vroeger in de
organieke wet);.de andere socio-economische bepalin-
gen zullen slechts een richtinggevende waarde hebben
terwiji de kaderwet van 1970 voorzag dat ze voor de
overheid imperatief waren.

Hoewel de richtinggevende waarde van sommige
bepalingen van de ontwikkelingsplannen geen abso-
lute verplichting tot resultaten creeert voor de over-
heid die ze vaststelt, vormt zij niettemin een verbinte-
nis wat de beoogde doelstellingen en de -gekozen
wegen om die te bereiken, betreft. De wijzigingen
ervan impliceren dan ook noodzakelijkerwijze de wij-
ziging van de plannen.

Cette orientation est nouvelle par rapport a la loi
organique : elle inscrit dans un cadre plus large
1'amenagement du territoire tel qu'il avait ete congu en
1962.

Dans cette perspective, 1'ordonnance integre done la
planification regionale telle que concue par la loi cadre
du 15 juillet 1970 portant organisation de la planifica-
tion et de la decentralisation economique.

Cette planification est devenue de la competence
des regions, suite a la loi speciale du 8 aout 1980 de
reformes institutionnelles.

L'integration de cette planification et de 1'amenage-
ment du territoire resoud Ie probleme anterieur sou-
leve par 1'existence de deux lois non coordonnees.

Uordonnance se veut toutefois plus souple que la loi
cadre de 1970, compte-tenu de 1'experience acquise.
Ainsi seules les dispositions relatives a 1'affectation du
sol ont force obligatoire et reglementaire (comme
precedemment dans la loi organique), les autres dispo-
sitions a caractere socio-economique n'ayant qu'une
valeur indicative alors que la loi de 1970 prevoyait
qu'elles etaient imperatives pour les pouvoirs publics.

Si la valeur indicative de certaines dispositions des
plans de developpement ne cree pas pour Ie pouvoir
public qui les arrete une obligation absolue de resultat,
elle n'en constitue pas moins pour lui un engagement
quant aux objectifs vises et aux voies choisies pour y
parvenir. Aussi, leurs modifications impliquent neces-
sairement la modification des plans.

2. De precisering van de planhierarchie 2. Une hierarchic plus precise des plans

Deze wil tot globale planning leidt voor sommige
plannen tot een nieuwe inhoud, een nieuwe benaming
en een gepreciseerde hierarchic.

'*».
Vandaag omvat de organieke wet vier planniveaus :

het streekplan (nooit verwezenlijkt in het Brusselse
Gewest), het wel bekende gewestplan, de algemene
plannen van aanleg en de bijzondere plannen van
aanleg.

Hoewel vier planniveaus worden behouden, wordt
eeri fundamenteel onderscheid gemaakt tussen de
bestemmingsplannen en de ontwikkelingsplannen.

De ontwikkelingsplannen

1. Het gewestelijke ontwikkelingsplan

Dit plan is een werkelijk document voor de actieve
planning in navolging van het Plan zoals bepaald bij de
kaderwet van 15 juli 1970.

De cette volonte de planification globale decode un
nouveau contenu pour certains plans, une nouvelle
denomination et une hierarchic precisee.

Actuellement, la loi organique compte quatre
niveaux de plans : Ie plan regional (jamais realise en
Region bruxelloise), Ie plan de secteur bien connu, les
plans generaux d'amenagement et les plans particuliers
d'amenagement.

Si quatre types de plans sont main ten us, une distinc-
tion fondamentale est operCe entre plans d'affectation
du sol et plans de developpement.

Les plans de developpement

1. Le plan regional de developpement

Ce plan constitue un veritable document de planifica-
tion active a 1'instar du Plan tel que prevu par la loi-
cadre du 15 juillet 1970.
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Hoewel dit plan voorschriften lean bevatten voor de
bodembestemming, zai de inhoud vooral betrekking
hebben op de doelstellingen en de prioriteiten inzake-
ontwikkeling en op de middelen om deze te bereiken.

Het gewestelijke ontwikkelingsplan zai de algemene
lijnen van de Verklaring van de Executieve concretise-
ren. Daarom is de duur ervan dezelfde als die van een
legislatuur,

Om echter een administradeve leegte die nadelig
zou zijn voor de inwoners tc vennijden, blijven de
bepalingen met betrekking tot de bodembestemming
van toepassing zolang het plan niet door een nieuw
wordt vervangen.

2. De gemeentelijke ontwikkelingsplannen

Ze zijn op gemeentelijk vlak het equivalent van het
gewestelijke ontwikkelingsplan; ze dekken een ruimere
materie dan de algemene plannen van aanleg die ze
vervangen. Deze plannen verduidelijken de bepalin-
gen van de gewestelijke plannen en vullen ze aan.

S'il pent comporter des prescriptions relatives a
I'affectation du sol, I'essentiel de son contenu portera
sur les objectifs et les priorites de developpement et sur
les moyens a mettre en ceuvre pour les atteindre.

/
Le plan regional de developpement concretisera les

axes de la Declaration de 1'Executif. C'est la raison
pour laquelle sa duree correspond a celle d'une
legislature.

Toutefois, pour eviter un vide administratif prejudi-
ciable aux habitats, ses dispositions relatives & 1'affec-
tation du sol restent d'application tant qu'un nouveau
plan ne lui a pas ete substitue.

2. Les plans communaux de developpement

Us constituent au niveau communal {'equivalent du.
plan regional de developpement; its couvrent done une
matiere plus large que les plans generaux d'amenage-
ment auxquels Us se substituent. Ces plans precisent et
completent les dispositions des plans regionaux.

De bestemniingsplannen Les plans d'affectation du sol

1. Het gewestelijke bestemmingsplan .1. Le plan regional d'affectation du sol

Dit plan vertaalt de bepalingen van het gewestelijke
ontwikkelingsplan en vult ze aan in termen van bodem-
bestemming; de inhoud van dit plan stemt overeen met
die van het huidige gewestplan. Dit laatste zai van
kracht blijven tot aan de vervanging ervan door het
gewestelijke bestemmingsplan, volgend op de vaststel-
ling van het eerste gewestelijke ontwikkelingsplan dat
de aan het gewestplan aan te brengen wijzigingen zai
aanduiden.

Ce plan traduit les dispositions du plan regional de
developpement, en termes d'affectation du sol; son
contenu est semblable a celui du plan de secteur actuel.
II va de soi que le terme « secteur » doit etre aban-
donne puisqu'a Bruxelles le « secteur », herite d'un
decoupage national, et la region couvrent le meme
territoire. Le plan de secteur restera en vigueur jusqu'a
son remplacement par le plan regional d'affectation du
sol consecutif a 1'adoption du premier plan regional de
developpement, qui indiquera les modifications a
apporter au plan de secteur.

2. De bijzondere bestemmingsplannen 1. Les plans particuliers a.'affectation du sol

De inhoud van deze plannen stemt met die van de
bijzondere plannen van aanleg overeen.

Maar in tegenstelling tot de organieke wet die
bepaalt dat zekere punten van de inhoud verplicht zijn
en andere facultatief, moet elk bijzonder plan alle in
de ordonnantie bepaalde verplichte aanwijzingen
bevatten. Dit sluit nochtans niet uit dat de voorschrif-
ten betreffende de inplanting, de omvang en de
esthetiek van de gebouwen aan specifieke toestanden
(plannen die de bescherming van het patrimonium of
de renovatie beoogen, enz...) kunnen worden aange-
past.

De bijzondere plannen bevatten andere nieuwighe-
den :

Lew contenu est proche de celui des plans particu-
liers d'amenagement.

Cependant, contrairement a ce que prevoit la loi
organique, a savoir que certains points du contenu sont
obligatoires et d'autres sont facultatifs, tout plan
particulier doit obligatoirement comporter toutes les
indications prevues par 1'ordonnance. Cela n'exclut
toutefois pas que les prescriptions relatives a 1'implan-
tation, au volume et a 1'esthetique des constructions
puissent etre adaptees a des situations specifiques
(plans ayant pour objectif: soit la protection du
patrimoine, soit la renovation, etc...).

Enfin, d'autres innovations sont apportees aux plans
particuliers :
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a) er wordt in een nieuwe voorafgaande fase voor-
zien : de verplichting voor de gemeenten een basis
dossier uit te werken dat de Executieve moet goed-
keuren. Dit basisdossier moet de nagestreefde
doeleinden aangeven alsook de voorschriften die
bepaald worden om die doelstellingen te bereiken.
Het basisdossier werd ingevoerd in een streven
naar doeltreffendheid en samenhang :
- zo kan de Executieve voor de volledige uitwer-

king van een ontwerp oordelen over de opportu-
niteit van het plan en over de overeenstemming
met de plannen van hogere rang;

- zo is het voor de gemeenten mogelijk vanaf het
begin van de uitwerkingsprocedure van de plan-
nen de houding van het Gewest over de aanleg
die zij voorstellen, te kennen, wat de uitwerking
van de plannen versnelt;

- zo worden vroeger stedebouwkundige waarbor-
gen verschaft voor de bewoners alsmede infor-
matie aan degenen die een vergunning aanvra-
gen. Zo zou het eventueel weigeren van een .
vergunning op basis van het niet in overeenstem-
ming zijn met het basisdossier gebeuren en niet _
meer op grond van een weinig of niet gemoti-
veerde beslissing, een bijzonder plan uit te
werken zonder dat de toekomstige inhoud daar-
van gepreciseerd werd.
Deze nieuwigheid is in verband te brengen met
de organieke wet die in een herziening van de
plannen voorzag, dit is een voorafgaande machti-
ging de plannen te herzien en ontwikkelt de
bepalingen van deze wet.

b) ten einde het initiatief van de burgers in het
planningsproces te bevorderen, wordt in een proce-
dure voorzien waarbij de bevolking de gemeente-
raad erom kan verzoeken zich uit te drukken over
de opportuniteit een bijzonder plan op te maken of
een bestaand plan te wijzigen;

c) met het oog op de toepassing van de Europese
richtlijn van 27 juni 1985 zullen de plannen aan een
milieu-effectenbeoordeling worden onderworpen.
De toepassing van deze bepaling zai definitief
worden geregeld met de inwerkingtreding van de
ordonnantie betreffende de milieu-effectenbeoor-
deling.

a) une etape prealable nouvelle est prevue : {'obliga-
tion pour les communes d'elaborer un dossier de
base que I'Executif doit approuver. Ce dossier de
base doit indiquer les objectifs poursuivis et les
prescriptions prevues pour les atteindre.

II a ete instaure dans un souci d'efficacite et de
coherence :
- il permet a I'Executif de juger, avant 1'elabora-

tion complete d'un projet de plan, de son oppor-
tunite et de sa conformite aux plans superieurs;

- il permet aux communes de connaitre des Ie
debut du processus d'elaboration des plans la
position de la Region quant a 1'amenagement
qu'ils proposent, et done permet une progression
plus rapide de la confection des plans;

- il apporte plus t6t des garanties urbanistiques
pour les habitants et une information aux deman-
deurs de permis. C'est ainsi que Ie refus eventuel
d'un permis se ferait sur base d'une non-confor-
mite au dossier de base, et non plus en vertu
d'une decision peu ou pas motivee d'elaborer un
plan particulier, sans que son contenu futur n'ait
ete precise.

Cette nouveaute rejoint, en les developpant, les
dispositions que la loi organique prevoyait pour
la revision des plans, c'est-a-dire une autorisa-
tion prealable de les reviser,

b) afin de favoriser 1'initiative du citoyen dans Ie
processus de planification, il est prevu une proce-
dure permettant a la population de demander au
conseil communal de se prononcer sur V opportunity
d'elaborer un plan particulier ou de modifier un
plan existant;

c) afin de se conformer a la directive europeenne du
27 juin 1985, les plans seront soumis a une evalua-
tion de leurs incidences sur I'environnement.
L'application de cette imposition sera reglee defini-
tivement par 1'ordonnance relative a 1'evaluation
des incidences en milieu urbain lorsque celle-ci sera
entree en vigueur.

Een verscherpte hierarchic

Om de hierarchic van deze plannen te bevestigen,
verduidelijkt de ordonnantie de gevolgen van de ver-
schillende types plannen onderling ; ze legt de ophef-
fing op van de bepalingen van de plannen van lagere
rang die niet overeenstemmen met plannen van hogere
rang en bepaalt duidelijk de voorwaarden waarin een
plan van lagere rang van een plan van hogere rang kan
afwijken. Dit is een verbetering tegenover de huidige
toestand want:

Une hierarchic affinee

Pour affirmer la hierarchic entre les quatre plans,
1'ordonnance precise les effets des divers types de plans
les uns par rapport aux. autres : elle impose 1'abroga-
tion des disposition des plans inferieurs non conformes
aux plans superieurs, et definit de maniere claire les
conditions auxquelles un plan inferieur peut deroger ^
un plan superieur. Ce qui represente une amelioration
par rapport a la loi actuelle car :
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- het begrip van afwijking was onduidelijk en is
geleidelijk het voorwerp van de rechtspraak gewor-
den, waarop de ordonnantie voor een groot deel
steunt;

- een impliciete opheffing van de met-conforme plan-
nen zai bijgevolg niet meer mogelijk zijn.

3. Een versterkte transparantie
Buiten de reeds genoemde nieuwigheden betref-

fende de bijzondere bestemmingsplannen dienen nog
te worden venneld :
- de overlegcbmmissies die sinds meer dan tien jaar op

gemeentelijk vlak hebben gefunctioneerd en die
voor een gewaardeerde vooruitgang op het vlak van
de informatie en de deelname zorgden, worden door
de ordonnantie in hun bestaan bevestigd. Bovendien
wordt bepaald dat de leden van een commissie niet
rechter en partij kunnen zijn voor de vergunnings- of
attestaanvragen waarvoor advies wordt gevraagd;

- de procedure van overleg-openbaarmaking, zoals
geregeld door het koninklijk besluit van 5 november
1979, wordt in de ordonnantie overgenomen. Deze
procedure is toepasselijk op alle openbare onderzoe-
ken. Het principe van het horen door de overieg-
commissies van eenieder die deze wens kenbaar
maakt,, wordt verduidelijkt;

- de modaliteiten van de openbare onderzoeken hou-
den rekening met bepaalde principes die de toegang
tot de documenten van het onderzoek verbeteren,
de informatie ter zake ontwikkelen, de mogelijkheid
bieden zich in het kader van het onderzoek monde-
ling uit te drukken en te vermijden dat het onder-
zoek voor meer dan de helft tijdens de schoolvakan-
tie plaatsvindt;

- de stedebouwkundige reglementen die de bouwver-
ordeningen vervangen, worden ook onderworpen
aan een openbaar onderzoek dat gelijk is aan dit
voor de plannen. Een voorafgaande voorlichting van
de burgers is immers imperatief in de mate dat deze
stedebouwkundige verordeningen belangrijke'voor-
schriften kunnen vastleggen voor de inwoners zoals
de beperking van de omvang, het aspect van de
gebouwen, enz...;

- aanvullende vormen van openbaarmaking en overleg
zullen worden georganiseerd op initiatief van de
Executieve of van de gemeenten en er zai in de
financiele middelen worden voorzien om deze te
verwezenlijken.

4. Een inspanning voor de institutionele vereenvoudi-
ging

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad
komt niet meer in het planningsproces tussen. Ze
wordt vervangen voor de beroepen tegen de beslissin-
gen van het college van burgemeester en schepenen en
van de gemachtigde ambtenaar door het Stedebouw-
kundig College, een onafhankelijk orgaan samenges-
teld uit deskundigen.

- la notion de derogation y etait imprecise et a fait
1'objet progressivement d'une jurisprudence dont
1'ordonnance s'inspire largement;

- il n'y aura done plus d'abrogation implicite des plans
non conformes.

3. Une transparence renforcee
Outre certaines innovations deja citees & propos des

plans particuliers d'affectation du sol, il y a lieu de
mentionner que :
- les commissions de concertation, qui ont fonctionne

au niveau local depuis plus de dix ans en apportant
un progres apprecie sur Ie plan de 1'information et
de la participation, voient leur existence confortee
par 1'ordonnance. En outre, il est prevu que les
membres d'une commission ne peuvent etre juge et
partie pour les demandes de permis ou de certificat
pour lesquels un avis est demande;

- la procedure de publicite-concertation telle qu'orga-
nisee par 1'arrete royal du 5 novembre 1979 est
inscrite dans 1'ordonnance. Cette procedure est
etendue a toutes les enquetes publiques. Le principe
de 1'organisation des auditions par les commissions
de concertation de quiconque en a exprime le
souhait dans le cadre des enquetes publiques est
explicite;

- les modalites des enquetes publiques devront tenir
compte d'autres principes visant a ameliorer 1'acces-
sibilite aux documents mis h 1'enquete, a developper
1'information a leur sujet et a offrir la possibility de
s'exprimer oralement dans le cadre de 1'enquete
ainsi qu'sSi eviter que plus de la moitie de la duree
d'une enquete ne se deroule pendant les periodes de
vacances scolaires;

- les reglements d'urbanisme, qui remplacent les regle-
ments sur les batisses, seront soumis egalement a
une enquete publique calquee sur celle des plans.
Une information prealable des citoyens s'impose en
effet dans la mesure ou ces reglements d'urbanisme
peuvent fixer des prescriptions importantes pour les
habitants telles que la limitation des gabarits, 1'as-
pect des constructions, etc..,;

- des formes supplementaires de publicite et de consul-
tation pourront etre organisees £i 1'initiative de
1'Executif ou des communes, et les moyens finan-
ciers seront prevus pour les mettre en oeuvre.

4. Un effort de simplification institutionnelle

La Deputation permanente du Conseil provincial
n'intervient plus dans le processus de la planification.
En ce qui concerne les recours centre les decisions du
college des bourgmestre et echevins et du fonction-
naire delegue, la Deputation est remplacee par le
College d'Urbanisme, organe independant et compose
de specialistes.
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Er bestaan nog slechts twee commissies van advies Les commissions consultatives sont reduites a deux
terwiji er vier waren : alors qu'il y en avait quatre :

de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, samen-
gesteld uit de levende krachten van het Gewest,
vervangt de huidige RECRO. De Gewestelijke
Commissie wordt belast met het uitbrengen van
advies over de gewestelijke ontwikkelingsplannen
en de gewestelijke bestemmingsplannen, de
gemeentelijke ontwikkelingsplannen en d& geweste-
lijke stedebouwkundige reglementen;
de overlegcommissies krijgen nieuwe opdrachten :
ze zullen voortaan en alleen hun advies uitbrengen
op de bijzondere bestemmingsplannen (de Regio-
nale Commissie van Advies voor Ruimtelijke orde-
ning van de Brusselse agglomeratie wordt afge-
schaft) en op de onteigeningsplannen die in uitvoe-
ring van de bijzondere bestemmingsplannen worden
genomen.

la Commission regionale de Developpement, com-
posee des forces vives de la Region, remplace la
CRAT actuelle. La Commission regionale est char-
gee de donner son avis sur les plans regionaux de
developpement et d'affectation du sol, les plans
communaux de developpement et les reglements
regionaux d'urbanisme;

les commissions de concertation dont les missions
sont etendues : elles emettront dorenavant seules un
avis sur les plans particuliers d'affectation du sol (la
Commission consultative pour 1'amenagement de
1'agglomeration bruxelloise etant supprimee) et sur
les plans d'expropriation pris en execution de ces
plans particuliers.

5. Beperking van de vaststellingstermijnen van de
plannen

De afschaffing van de rol van de Bestendige Deputa-
tie in het aannemingsproces van de plannen zai de
vaststellingstermijn ervan aanzienlijk verkorten. Uit
de praktijk is gebleken dat deze stap van geen werke-
lijk nut was in het beslissingsproces.

Op gewestelijk vlak worden de termijnen voor de
vaststelling van de gewestelijke ontwerpen van plan en
van de gewestelijke plannen geregeld, waarin de
organieke wet niet voorzag, en de duur van de
openbare onderzoeken wordt op zestig dagen beperkt.

Op gemeentelijk vlak worden de termijn opgelegd
aan de Executieve voor de goedkeuring van de
gemeentelijke plannen voor de helft verminderd (zes
tot drie maanden) en een enkele verlenging is voortaan
toegelaten; de termijnen die in de organieke wet niet
waren geregeld, zijn het bovendien nu wel.

5. La reduction des delais d'adoption des plans

La suppression de 1'intervention de la Deputation
permanente dans Ie processus d'adoption des plans va
considerablement accelerer leur delai d'approbation.
La pratique a en effet demontre que cette etape n'etait
pas d'une reelle utility dans Ie processus de decision.

Au niveau regional, les delais d'adoption des projets
de plan et des plans regionaux sont reglementes, ce
que ne prevoyait pas la loi organique, et la duree des
enquetes publiques a et6 reduite a soixante jours.

Enfin au niveau communal, Ie delai imparti a
1'Executif pour approuver les plans communaux est
reduit de moitie (de six a trois mois) et une seule
prorogation est dorenavant admise; de plus les delais
qui ne sont pas reglementes dans la loi organique Ie
seront desormais.

6. Aanpassing van de termijnen aan de afgifte van de
vergunningen en van het attest

In de praktijk bleek de termijn van 75 dagen bepaald
door de organieke wet weinig aangepast aan de
administratieve werkelijkheid, gelet onder meer op de
procedure die bepaalde vergunningsaanvragen aan
speciale regelen van openbaarmaking en/of aan het
advies van de overlegcommissie in het kader van de
voorschriften van het gewestplan onderwerpt.

De ordonnantie bepaalt bijgevolg drie termijnen :
45, 75 en 105 dagen naar gelang van de administratieve
formaliteiten of stappen waaraan de aanvragen zijn
onderworpen.

6. L 'adaptation des delais de delivrance des permis et
certificat

Dans la pratique, Ie delai de 75 jours prevu par la loi
organique s'est avere peu adapte a la realite admini-
strative suite notamment a la procedure qui soumet
certaines demandes de permis a des mesures particu-
lieres de publicite et/ou a 1'avis de la commission de
concertation, dans Ie cadre des prescriptions du plan
de secteur.

Aussi, 1'ordonnance introduit trois delais : 45, 75 et
105 jours qui ont ete etablis en fonctipn du nombre de
formalites ou etapes administratives auxquelles les
demandes sont soumises.
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7. Beperking van de termijn gedurende de weike een
onteigening mogelijk is

De termijn van tien jaar binnen weike de eigenaar
de bevoegde overheid erom kan verzoeken van de
voorziene onteigening in het kader van een bijzonder
bestemmingsplan af te zien, wordt op zes jaar terugge-
bracht. Daarentegen werd de termijn van een jaar
gehandhaafd binnen weike de overheid verplicht is
zich definitief uit te spreken, rekening gehouden met
sommige langdurige administratieve procedures.

7. La limitation du delai pendant lequel la possibility
d'une expropriation peut exister

Le delai de dix ans au terme duquel un proprietaire
peut inviter 1'autorite competente a renoncer ^ 1'ex-
propriation prevue dans le cadre d'un plan particulier
d'affectation du sol est ramen6 ^ six ans. Par contre, le
delai d'un an obligeant 1'autorite b se prononcer
definitivement a ete maintenu afin de tenir compte de
la lourdeur de certaines procedures administratives.

8. Aanpassing van de bouwvergunning 8. L 'adaptation du permis de batir

Deze vergunning heet nu « stedebouwkundige ver-
gunning » uit hoofde van de diversiteit der handelin-
gen en werken die een vergunning vereisen : bouwen,
afbreken, relief wijzigen, bomen vellen, een stuk
grond als parkeerplaats gebruiken, enz...

Ten einde de openbare besturen de mogelijkheid te
geven sommige handelingen en werken te controieren
die in stedelijk milieu problemen opieveren, zullen de
plaatsing van reclame-inrichtingen en uithangborden,
de aanleg van een parkeerplaats of het gebruik van een
stuk grond als opslagruimte voor afval ofmaterieel, en
de wijziging van het gebruik van een gebouw een
stedebouwkundige vergunning vereisen.

Een stedebouwkundige vergunning van beperkte
duur wordt ingevoerd voor de reclame-inrichtingen, de
uithangborden of het gebruik van een stuk grond als
opslagruimte voor schroot of als parkeerplaats.

In verband met de invoering van deze vergunning
wordt een ambtshalve uitvoeringsprocedure ingesteld
wanneer de vergunninghouder de plaats in de vorige
plaats niet heeft hersteld na de vervaltermijn van de
vergunning. Dankzij deze procedure, gegrond op een
algemeen rechtsprincipe, kan de administratie voldoe-
ning krijgen zonder te wachten op het resultaat van de
gerechtelijke procedure die vaak heel lang is en die
eigenlijk voor de overtreder van voordeel is.

Stedebouwkundige lasten kunnen worden opgelegd
bij de afgifte van een stedebouwkundige vergunning
(zoals dit het geval was voor verkavelingsvergunnin-
gen). Dit geeft de mogelijkheid de vergunninghouder
lasten op te leggen die voor eike toestand specifiek
zijn ; uitbreiding van de wegen, terbeschikkingsteUmg
van een terrein voor de overheid,... Bovendien wordt
de kostenloze afstand van de eventueel gebouwde
uitrustingen door de ordonnantie opgelegd.

De vervaltermijn van de vergunningen wordt op twee
jaar gebracht met een mogelijke verienging van een
jaar, inbegrepen voor de publiekrechtelijke rechtsper-
sonen. De thans vigerende termijn van een jaar bleek
geregeld te kort (vooral voor de openbare besturen
waarvoor geen enkele verienging was toegestaan). Het

Ce permis devient permis d'urbanisme en raison de la
diversite des actes et travaux soumis a permis : con-
struire, demolir, modifier le relief, abattre un arbre,
utiliser un terrain comme parking, etc...

Afin de donner aux pouvoirs publics la possibility de
controler certains actes et travaux qui posent probleme
en milieu urbain, le placement des dispositifs de
publicite et d'enseignes, 1'amenagement de parking ou
1'utilisation d'un terrain comme depot de dechets et de
materiel ainsi la modification de 1'utilisation d'un
immeuble bati requerront expressement un permis
d'urbanisme.

Un permis 'd'urbanisme a 'duree limitee est instaure
pour les dispositifs publicitaires, les enseignes et 1'utili-
sation d'un terrain comme dep6t de mitraille, de
dechets ou comme parking.

t
En relation avec 1'instauration de ce permis, une

procedure d'execution d'office est creee, lorsque le
titulaire du permis n'a pas remis les lieux dans leur
pristin etat a 1'expiration du delai de validite du
permis. Cette procedure, basee sur un principe general
de droit, permet & 1'admimstration d'obtenir satisfac-
tion sans devoir attendre le resultat de la procedure
judiciaire en general fort longue qui beneficie de fait
au contrevenant.

Des charges d'urbanisme peuvent etre imposees ^
1'occasion de la delivrance d'un permis d'urbanisme
(calquees sur celles qui etaient prevues pour les permis
de lotir). Cela permet d'imposer au titulaire du permis
des charges specifiques a chaque situation; par exem-
ple : elargissement de voiries, mise a disposition du
pouvoir public d'un terrain, etc... Ea outre, la cession
gratuite des equipements qui seraient realises est
imposee par Fordonnance.

Le delai de peremption des permis est porte b deux
ans avec une prorogation possible d'un an, y compris
pour les personnes de droit public. II est apparu que le
delai actuellement en vigueur (un an) s'avere regulie-
rement trop court (tout particulierement pour les
pouvoirs publics pour lesquels aucune prorogation
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mechanisme van dit verval en-de voorwaarden voor
het verval van de vergunning (verwaarlozing van de
bouwwerf) worden verduidelijkt.

In de milieu-effectenbeoordeling voor bepaalde aan-
vragen wordt eveneens voorzien. Het ontwerp van
ordonnantie betreffende de effecten-beoordeling in
stedelijk milieu die de Raad van State ter advies werd
voorgelegd, zai nochtans onderhavige ordonnantie
moeten aanpassen om de beoordelingsprocedures in
het admimstratief verloop van de afgifte van de
vergunningen in te lassen.

n'etait admise). Le mecanisme de cette peremption est
precise ainsi que les conditions de caducite du permis
(abandon du chantier).

.devaluation des incidences sur I'environnement de
certaines demandes est prevue egalement. Toutefois,
c'est 1'ordonnance relative a 1'evaluation des inciden-
ces en milieu urbain actuellement soumise a 1'avis du
Conseil d'Etat qui devra adapter la presente ordon-
nance pour inserer les procedures devaluation dans le
parcours administratif de delivrance des permis.

9. Aanpassing van de stedebouwkundige attesten 9. L'adaptation des certificats d'urbanisme

De organieke wet bepaalt twee types attesten : het
nr. 1 en nr. 2.

La loi organique distingue deux types de certificats
n° 1 et n° 2.

Het stedebouwkundige attest nr. 1 heet thans « ste-
debouwkundige inlichtingen » maar de inhoud ervan
blijft dezelfde.

Het stedebouwkundige attest nr. 2 (dat een principi-
eel advies van de verlenende overheid over een project
van handelingen of weken omvat) draagt alleen nog
deze naam.

Het feit dat de aanvragen om deze attesten de
laatste jaren sterk toegenomen zijn en dat het ontwerp
van ordonnantie betreffende de effecten-beoordeling
in stedelijk milieu voor de projecten waarbij een
milieu-effectenstudie ambtshalve nodig is, de verplich-
ting zai invoeren een dergelijk attest voorafgaand in te
dienen, heeft gepleit om aan deze aanvragen een
wettelljke waarde te geven en procedures voor de
afgifte, de opschorting, de vernietiging en het beroep
in te voeren die hetzelfde stelsel volgen als dit voor de
stedebouwkundige vergunning en de verkavelingsver-
gunning.

Le certificat d'urbanisme n° 1 devient « renseigne-
ments urbanistiques » mais ne change pas de nature.

Quant au certificat d'urbanisme n° 2 (qui constitue
un avis de principe de 1'autorite delivrante sur un
projet d'actes et travaux), il porte seui desormais cette
denomination.

Les faits que, d'une part, les demandes de ce type se
sont multipliees ces dernieres annees et que, d'autre
part, le projet d'ordonnance relative a revaluation des
incidences en milieu urbain prevoira 1'obligation d'in-
troduire prealablement un tel certificat pour les projets
necessitant d'office une etude d'incidences, ont plaide
pour donner une valeur legate a ces demandes et a
instaurer des procedures de delivrance, de suspension,
d'annulation et de recours a celles prevues pour les
permis d'urbanisme et de lotir.

10. Strafbepalingen 10. Les sanctions

Er wordt voorzien in een wezenlijke verhoging van
het bedrag van de boetes waartoe de Rechtbank kan
veroordelen. De praktijk heeft aangetoond dat deze
boetes slechts een beperkte afschrikkende uitwerking
hebben.

Un relevement substantiel du montant des amendes
que le Tribunal peut ordonner est prevu. La pratique a
montre que les amendes actuelles n'ont qu'un effet
dissuasif limite.

* *
** , !);*

Het ontwerp van ordonnantie dat aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad wordt voorgelegd, bevat bijge-
volg talrijke verduidelijkingen en nieuwigheden.

Le projet qui va etre soumis ^ 1'examen du Conseil
de la Region de Bruxelles-Capitale comporte done de
nombreuses precisions et innovations.
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Tenslotte wijzigt het ontwerp van ordonnantie diep-
gaand de structuur van de organieke wet met het oog
op meer duidelijkheid. Het lijkt ons belangrijk dat de
toekomstige gebruikers de mogelijkheid krijgen in een
hoofdstuk over een plan of een vergunning alle bepa-
lingen terug te vinden die daarop toepasselijk zijn zeifs
als deze formule bepaalde herhalingen teweegbrengt.

Enfin, Ie projet d'ordonnance remanie profonde-
ment la structure de la loi organique dans un souci de
clarte. II nous semble important que les futurs utilisa-
teurs de cette legislation nouvelle puissent trouver
dans Ie chapitre consacre a un plan ou a un permis,
1'ensemble des dispositions qui leur sont applicables
meme si cette presentation aboutit a certaines redites.

* *
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IV. Adviesaanvragen IV. Demandes d'avis

Op voorstel van verschillende politieke frakties en
van verschillende leden. beslist de Commissie het
ontwerp van ordonnantie aan de volgende organisaties
en instellingen voor advies voor te leggen :

- «Association des personnes non motorisees
(NOMO) »

- Gewestelijke Vereniging voor Gemeentelijke Direc-
teurs en Ingenieurs v.z.w.

- « Atelier de Recherche et d'Actions Urbaines
(ARAU)»

- Bond van Vlaamse Architecten (BVA)
- Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL)
- Kamer van Koophandel van Brussel
- Kamer der Notarissen (Brussel)
- « Chambre des Urbanistes de Belgique »
- Colleges van Burgemeester en Schepenen van de

negentien gemeenten van het Gewest
- Gewestelijke Commissie voor de Ruimtelijke Orde-

ring
- Confederatie Immobilienberoepen Belgie (CIB)
- Confederatie Bouwbedrijf
- Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
- Brusselse Gewestelijke Economische en Sociale

Raad.
- Raad voor het Leefmilieu van het Brusselse Hoofd-

stedelijk Gewest
- Nationale Raad van de Orde der Architecten
- « Conseil de 1'Ordre des Architectes du Brabant

Francophone »
- Belgische Vereniging van Steden en Gemeenten

v.z.w.
- « Groupe de Recherche et d'action des Cyclistes

Quotidiens (GRACQ) »
- « Habitat et Participation a.s.b.l. »
- « Inter-Environnement Bruxelles »
- NCMV - Brussel
- Sint-Lukasarchief
- «Societe Centrale d'Architecture de Belgique

(SCAB)»
- Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brus-

sel (GOMB)
- Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

(BGHM)
- ABVV
- Vakbond voor de Zeifstandigen en de KMO's
- Verbond van Ondernemingen te Brussel v.z.w.
- Beroepsverenigingen van Architecten
- Beroepsvereniging van de Vastgoedsector

Deze organisaties of instellingen hebben aldus de
mogelijkheid de commissie een schriftelijk advies over
het ontwerp voor te leggen, Dit advies bindt de
commissie niet.

De volgende organisaties en instellingen hebben hun
advies aan de Commissie gestuurd :

La commission decide de transmettre Ie projet
d'ordonnance, pour avis, aux organisations et instituti-
ons suivantes :

- Association des personnes non motorisees
(NOMO)

- Association Regionale des Directeurs et Ingenieurs
Communaux a.s.b.l.

- Atelier de Recherche et d'Actions Urbaines
(ARAU)

- « Bond van Vlaamse Architecten (BVA) »
- « Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) »
- Chambre de Commerce de Bruxelles
- Chambre des Notaires (Bruxelles)
- Chambre des Urbanistes de Belgique
- Colleges des Bourgmestre et Echevins des dix-neuf

communes de la Region
- Commission Regionale d'Amenagement du Terri-

toire
- Confederation des Immobilieres de Belgique (CIB)
- Confederation Nationale de la Construction
- Confederation des Syndicats Chretiens (CSC)
- Conseil Economique et Social de la Region de

Bruxelles
- Conseil de 1'Environnement pour la Region de

Bruxelles-Capitale
- Conseil National de 1'Ordre des Architectes
- Conseil de 1'Ordre des Architectes du Brabant

Francophone
- COREBRU (Union des Villes et des Communes

Beiges a.s.b.l.)
- Groupe de Recherche et d'action des Cyclistes

Quotidiens (GRACQ)
- Habitat et Participation a.s.b.l.
- Inter-Environnement Bruxelles
- « NCMV - Brussel »
- « Sint-Lukasarchief »
- Societe Centrale d'Architecture de Belgique

(SCAB)
- Societe de Developpement Regional de Bruxelles

(SDRB)
- Societe de Logement de la Region Bruxelloise

(SLRB)
- Syndicat FGTB
- Syndicat des Independants et des PME
- Union des Entreprises de Bruxelles a.s.b.l.
- Union Professionnelle des Architectes
- Union Professionnelle du Secteur Immobilier

Ces organisations ou institutions ont ainsi la faculte
de transmettre un avis ecrit sur Ie projeta la Commis-
sion.

Les organisations et institutions suivantes ont trans-
mis leur avis a la Commission :
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- Atelier de Recherche et d'Action urbaines (ARAU)
- Gemeente Elsene
- Vereniging van de Stad en de Gemeenten van

Brussel
- Vakbond van de Zeifstandigen en de KMO's
- Gewestelijke Vereniging van Gemeentelijke Direc-

teurs en Ingenieurs v.z.w.
- Verbond van Ondememingen te Brussel v.z.w.
- Conferentie van de Burgemeesters van de Brusselse

Agglomeratie
- Gemeente Etterbeek
- Bond van Vlaamse Architekten
- Gemeente Ukkel
- Gemeente Koekelberg
- Brusselse gewestraad Bouw
- Beroepsvereniging van de vastgoederen
- Association de personnes non motorisees (a.s.b.l.

NOMO)
- Inter-Environnement Bruxelles a.s.b.l.
- Habitat et Participation a.s.b.l.
- Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brus-

sel (GOMB)
- Chambre des Urbanistes de Belgique (Union profes-

sionnelle)
- Beroepsverenigingen van Architecten
- Nationaal Christelijk Middenstandverbond (Gewest

Brussel) v.z.w.
- Raad van het Leefmilieu van het Brusselse Hoofd-

stedelijk Gewest
- Brusselse Federatie voor Stedebouw
- Brusselse Raad voor het Lee&nilieu
- Brusselse gewestelijke Economiscbe en Sociale

Raad

Deze adviezen werden aan de commissieleden
medegedeeld en zijn als bijiage bij dit verslag gevoegd.

- Atelier de Recherche et d'Action urbaines (ARAU)
- Commune d'lxelles
- Association des Villes et Communes bruxelloises

a.s.b.l.
- Syndicat des Independants et des PME
- Association regionale des Directeurs et Ingenieurs

communaux a.s.b.l.
- Union des Entreprises de Bruxelles a.s.b.l.
- Conference des Bourgmestres de 1'Agglomeration

bruxelloise
- Commune d'Etterbeek
- « Bond van Vlaamse Architekten »
- Commune d'Uccle
- Commune de Koekelberg
- Conseil regional bruxellois de la Construction
- Union professionnelle du secteur immobilier (UPSI)
- Association de personnes non motorisees (a.s.b.l.

NOMO)
- Inter-Environnement Bruxelles a.s.b.l.
- Habitat et Participation a.s.b.l.
- Societe de Developpement regional de Bruxelles

(SDRB)
- Chambre des Urbanistes de Belgique (Union profes-

sionnelle)
- Organismes professionnels des architectes
- «Nationaal Christelijk Middenstandverbond

(Gewest Brussel) v.z.w. »
- Conseil de FEnvironnement de la Region de Bruxel-

les-Capitale
- Federation bruxelloise de Furbanisme
- « Brusselse Raad voor het Leefmilieu »
- Conseil economique et social regional bruxellois.

Ces avis ont ete distribues et figurent en annexe au
present rapport.
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V. Algemene bespreking V. Discussion generate

A. VERTEGENWOORDIGING VAN
DE EXECUTIEVE IN DE. COMMISSIE

Een lid meent dat de commissie de Minister van
Economische zaken zou moeten horen over de intrek-
king van de artikelen 1 tot 7 van de kaderwet van
15 juli 1970 houdende organisatie van de planning en
de economische decentralisatie en over de invoeging
van deze vorm van planning in het gewestelijk ontwik-
kelingsplan.

Volgens de Staatssecretaris wordt in de beleidsver-
klaring van de Executieve, die door de Hoofdstede-
lijke Raad werd goedgekeurd, in een globale planning
voorzien.

Het ontwerp wordt door de Executieve ingediend.
De Minister-Voorzitter en de Staatssecretaris toege-
voegd aan de Minister-Voorzitter worden gemachtigd
de Executieve ter zake te vertegenwoordigen. Zij
zullen namens de Executieve antwoorden.

Een lid wijst erop dat de afdeling wetgeving van de
Raad van State in zijn advies opmerkte dat « omdat
een van de onderwerpen van het ontwerp de economi-
sche planning is, niet alleen de Minister-Voorzitter
maar ook de Minister belast met de economic het
ontwerp moeten voordragen en ondertekenen ».

Een ander lid stelt voor dat in navolging van de in de
Commissie voor de Financien en de Begroting
gevolgde procedure voor het begrotingsdebat, de
Commissie de Minister belast met Economische Zaken
zou horen tijdens de bespreking van de artikelen met
betrekking tot de economische planning.

In verband met het indieningsbesluit van het ont-
werp van ordonnantie, wijst hij erop dat de Raad van
State eveneens van oordeel was dat « de Staatssecreta-
ris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter het ontwerp
niet mag voordragen noch ondertekenen ».

Tenslotte is het wenselijk dat de Minister-Voorzitter
aan de werkzaamheden deelneemt.

De Staatssecretaris wijst erop dat de Executieve, na
kennis te hebben genomen van het advies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State, de Minis-
ter-Voorzitter en de Staatssecretaris toegevoegd aan
de Minister-Voorzitter heeft opgedragen het ontwerp
van ordonnantie bij de Raad in te dienen. In feite kan
dit ontwerp al de bevoegdheden van de leden van de
Executieve betreffen.

A. REPRESENTATION DE
L'EXECUTIF EN COMMISSION

Un membre estime que la commission devrait enten-
dre Ie Ministre de 1'Economie sur 1'abrogation des
articles 1 a 7 de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant
organisation de la planification et de la decentralisa-

• tion economique et sur 1'insertion de cette forme de
planification dans Ie plan regional de developpement.

Le Secretaire d'Etat souligne que la declaration de
1'Executif, approuvee par le Conseil regional, prevoit
une planification globale.

Le projet est presente par 1'Executif. Le Ministre-
President et le Secretaire d'Etat qui lui est adjoint sont
delegues pour representer 1'Executif en cette matiere.
Us repondront au nom de 1'Executif.

Un membre fait observer que dans son avis sur le
projet, la section de legislation du Conseil d'Etat
remarquait que «1'un des objets du projet etant la
planification economique, il s'imposerait que la propo-
sition et la signature emanent non seulement du
Ministre-President mais aussi du Ministre charge de
1'Economie ».

Un autre membre propose qu'a 1'instar de la proce-
dure suivie en Commission des Finances et du Budget
pour le debat budgetaire, la Commission puisse enten-
dre le Ministre de 1'Economie lors de la discussion des
articles portant sur la planification economique.

En ce qui concerne 1'arrete de presentation du projet
d'ordonnance, il remarque que le Conseil d'Etat
estimait aussi que «le Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre-President ne peut ni proposer, ni signer le
projet ».

Enfin, la participation du Ministre-President aux
travaux de la Commission est souhaitable.

Le Secretaire d'Etat fait observer que 1'Executif,
apres avoir pris connaissance de 1'avis de la section de
legislation du Conseil d'Etat, a charge le Ministre-
President et le Secretaire d'Etat qui lui est adjoint de
presenter le projet d'ordonnance au Conseil. En fait,
ce projet peut concerner 1'ensemble des attributions
des membres de 1'Executif.
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Met betrekking tot de opmerking van de Raad van
State die de Hoofdstedelijke Staatssecretarissen zou
verhinderen voorontwerpen van ordonaantie in te
dienen en te ondertekenen, is de Executieve het niet
eens met deze interpretatie van artikel 41, § 2, van de
bijzondere wet van 12 januari 1989 (zie het verslag van
de heer De Coster - Stuk nr. A-58/2 - 89/90, p. 12).

De Executieve zai een welomschreven antwoord
geven over de doelstellingen van de economische
planning tij'dens de artikelsgewij'ze bespreking van het
ontwerp.

De Conunissie kan vanzelfsprekend altijd beslissen
dat het een bijzondere kwestie betreft waarvoor een
afzonderlijk onderzoek nodig is.

Quant ^ 1'observation du Conseil d'Etat qui empe-
cherait les Secretaires d'Etats regionaux de presenter
et de contresigner des avants-projets d'ordonnance,
cette interpretation de Particle 41, § 2, de la loi
speciale du 12 janvier 1989 n'est pas partagee par
1'Executif (voir ]e rapport de M. De Coster - Doc.
n° A-58/2 - 89/90, p. 12).

L'Executif repondra de maniere precise sur les
objectifs de planification economique lors de la discus-
sion des articles du projet.

La Commission peut evidemment toujours decider
qu'il s'agit d'un probleme particulier necessitant un
examen distinct.

B. OPMERKINGEN VAN DE LEDEN B. INTERVENTIONS DES MEMBRES

Een lid herinnert eraan dat het ontwerp van ordon-
nantie, evenals het bijgevoegde voorstel van ordon-
nantie, allebei ontstaan zijn uit de werkzaamheden die
de verschillende Executieven van het Hoofdstedelijk
Gewest sedert 1980 hebben ondernomen om de orga-
nieke wet van 29 maart 1962 te hervormen.

1. Het ontwerp van ordonnantie heeft bijgevolg een
reeks positieve punten :
- een duidelijke hierarchie van de plannen;
- een vermindering van het aantal adviescommissies.

De Adviescommissie van de Brusselse Agglomeratie
en de Commissie van Deskundigen worden afgeschaft.
De adviezen over de ontwerpen van BBP zullen door
overlegcommissies worden gegeven en de uitwerking
van de bijzondere plannen zai worden versneld.

- de aanpassing van de termijnen voor de afgifte van
de vergunningen;

Het is nodig de termijnen te verkorten. Nochtans
moet er worden vermeden te korte termijnen op te
leggen, maar de voorgeschreven termijnen moeten in
acht genomen worden.

Aldus is de bepaalde termijn van tien dagen om
ontvangst van een vergunningsaanvraag te berichten
onvoldoende om een voldoende analyse door het ge-
meentebestuur toe te laten. Deze termijn zou op
vijftien dagen moeten worden gebracht.

Bovendien is het overdreven de termijn waarover
een gemeente beschikt om een vergunning af te geven
van vijfenzeventig op vijfenveertig dagen te brengen;
zestig lijkt een minimumtermijn te zijn.

Un membre rappelle que Ie projet d'ordonnance,
ainsi que la proposition d'ordonnance jointe, trouvent
chacun leur origine dans les travaux entrepris depuis
1980 par les divers Executifs de la Region bruxelloise
en vue de reformer la loi organique du 29 mars 1962.

1. Le projet d'ordonnance presente des lors un
certain nombre de points positifs :
- une hierarchie claire des plans;
- une reduction du nombre des commissions consulta-

tives.

La Commission consultative de 1'Agglomeration
bruxelloise et la Commission des experts sont suppri-
mees. Les avis sur les projets de PPAS seront emis par
les commissions de concertation et 1'elaboration des
plans particuliers sera acceleree.

- 1'adaptation des delais de delivrance des permis;

La reduction des delais est necessaire. II faut toute-
fois eviter d'imposer des delais trop courts mais plut6t
imposer le respect des delais presents.

Ainsi, le delai de dix jours prevu pour accuser
reception d'une demande de permis ne permet pas une
analyse suffisante par 3'administration communaie. Ce
delai devrait etre porte a quinze jours.

De meme, reduire de septante-cinq h quarante-cinq
jours le delai de delivrance d'un permis par Fautorite
communaie (sans avis prealable du fonctionnaire dele-
gue) est excessif. Un delai de soixante jours semble un
minimum. "
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- een betere informatie aan de prive-personen door de
notarissen, te weten het aanwijzen van de stede-
bouwkundige bestemming van een goed in geval van
verandering;

- de sancties.

Verstrenging van de strafbepalingen is nodig. Inder-
daad, de in de organieke wet van 1962 bepaalde
boeten zijn onbeduidend en hebben geen afschrik-
kende funktie,

Nochtans moeten er naast de strafbepalingen,
andere manieren worden bestudeerd om misdrijven
inzake stedebouw te vermijden of te voorkomen.

2. Andere aspekten van het ontwerp vragen voor-
behoud, onder meer :
- meer verplichtingen voor de gemeenten, zonder

verbetering van hun (personeels- en financiele)
middelen.

Aldus is het bijhouden door de gemeenten van een
permanente inventaris van alle niet-bebouwde terrei-
nen bestemd voor woningen op zich een positieve
maatregel maar dit brengt zware lasten mee voor de
gemeenten;

- een verschil in behandeling tussen het gewestelijke
en het gemeentelijke vlak, ten nadele van het
gemeentelijke.

Zo voorziet het ontwerp in een vereenvoudigde
procedure voor de afgifte van vergunningen voor
werken van openbaar nut die zich over het grondge-
bied van een enkele gemeente uitstrekken. Het is
mogelijk dat openbare gewestelijke werken op een
ongepaste manier worden uitgevoerd zonder dat de
gemeentelijke overheid de mogelijkheid heeft deze stil
te leggen;

- de beroepsprocedure.

Het is natuurlijk nodig in een beroepsprocedure
inzake de afgifte van vergunningen te voorzien.

Nochtans moet worden vastgesteld dat de vervan-
ging van de Bestendige Deputatie door een Stede-
bouwkundig College de procedureniveaus niet vermin-
dert.

Trouwens, in het geval van beroep bij de Executieve
en indien deze binnen de voorgeschreven termijn geen
beslissing neemt, wordt de vergunning verondersteld
toegekend te zijn. Deze veronderstelling zou moeten
worden omgekeerd, want het zou inderdaad kunnen
dat een op alle niveaus van de procedure verworpen
aanvraag door onachtzaamheid wordt toegekend.

- de procedure van openbaarmaking - overleg.

- une meilleure information aux particuliers par les
notaires, a savoir 1'indication de la destination
urbanistique du bien en cas de mutation immobi-
liere;

- les sanctions.

Le renforcement des sanctions est necessaire. En
effet, les amendes prevues dans la loi organique de
1962 sont derisoires et sans effet dissuasif.

II convient toutefois d'etudier, en dehors des sanc-
tions, d'autres outils visant b eviter ou a prevenir les
infractions en matiere d'urbanisme.

2. D'autres aspects du projet appellent davantage
de reserves, notamment :
- une augmentation des contraintes pour les commu-

nes, sans renforcement de leurs moyens (en person-
nel et financiers).

Ainsi, la tenue par les communes d'un inventaire
permanent des terrains non batis destines a 1'habita-
tion est une mesure positive en soi, mais qui impose de
lourdes charges aux communes;

- une difference de traitement entre le niveau regional
et le niveau communal, au detriment du niveau
communal.

Ainsi, le projet prevoit une procedure simplifiee de
delivrance de permis, en cas de travaux d'utilite
publique, s'etendant sur le territoire d'une seule com-
mune, II se pourrait que des travaux publics regionaux
soient entrepris de maniere intempestive, sans possibi-
lite de blocage par les autorites communales;

- la procedure de recours.

II est naturellement necessaire de prevoir une proce-
dure de recours en matiere de delivrance des permis.

II faut toutefois constater que le remplacement de la
Deputation permanente par un College d'Urbanisme
ne reduit pas les niveaux de la procedure.

Par ailleurs, en cas de recours a 1'Executif et a defaut
de decision de celui-ci dans les delais presents, le
permis est repute accorde. II conviendrait d'inverser
cette presomption. II se pourrait en effet qu'une
demande rejetee a tous les niveaux de la procedure soit
accordee par negligence.

- la procedure de publicite - concertation.
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Deze wordt geregeld door raambepalingen door de
Executieve in te vullen. Het is belangrijk de huidige
samenstelling, organisatie en werkingsmodaliteiten
van de overlegcommissies te behouden. De vertegen-
woordiger van het Schepencollege moet er het voorzit-
terschap van waarnemen.

Het ontwerp bepaalt dat bij een onderzocht ontwerp
de belanghebbende partners, dus eventueel de
gemeente, niet in de Commissie mogen zetelen. Noch-
tans mag het Gewest altijd deelnemen, langs de dienst
Stedebouw om, die nooit vergunningsaanvrager is.

De vroegere filosofie van de Commissies moet
worden behouden, namelijk een overleg tussen de
verschillende erbij betrokken overheden, na alle
belanghebbenden gehoord te hebben.

3, Tenslotte, gezien het belang van het gewestelijk
ontwikkelingsplan voor de gewestelijke stedebouw-
kundige toekomst, zai onze Commissie moeten wor-
den betrokken bij de uitwerkingsprocedure van dit
plan door de Executieve.

Elle est reglee par des dispositions - cadre, qui
devront etre precisees par FExecutif. II est important
de maintenir la composition, 1'organisation et les
modalites de fonctionnement actuelles des commis-
sions de concertation. Le representant du College
echevinal doit en assurer la presidence.

Le projet prevoit que les partenaires, done eventuel-
lement la commune, qui out un interet au projet
examine ne peuvent sieger a la commission. Toutefois,
la Region peut toujours y participer, via 1'administra-
tion de 1'urbanisme qui n'est jamais demanderesse du
permis.

U convient de maintenir la philosophic anterieure
des Commissions, a savoir une concertation entre les
divers pouvoirs publics concernes apres 1'audition de
1'ensemble des interesses.

3. Enfin, vu 1'importance du plan regional de deve-
loppement sur 1'avenir urbanistique regional, il con-
viendra d'associer notre Commission a la procedure
d'elaboration de ce plan par 1'Executif.

***

Een ander lid feliciteert de Executieve voor het
vlugge indienen van dit belangrijk ontwerp van ordon-
nantie.

De logica van de verschillende juridische handelin-
gen versterkt de veiligheid van de burger.

De behandelingstermijnen voor de dossiers zijn
verbeterd.

De bepalingen van het ontwerp zijn specifiek aan
een stedelijke omgeving aangepast.

Tenslotte draagt het ontwerp bij tot de eenheid van
het dossier door de beoordelingsprocedure van de
milieu-effecten in de afgifteprocedure van stedebouw-
kundige vergunningen op te nemen.

Nochtans moet worden betreurd dat een band
tussen de uitbatings- en de stedebouwkundige vergun-
ning ontbreekt. Een prive-persoon zou aldus de toela-
ting kunnen krijgen een industrieel of artisanaal
gebouw te bouwen of te vemieuwen, maar de uitbating
zou hem worden geweigerd. Dan zijn de economische
en sociale gevolgen dramatisch.

Dit is een belangrijk probleem voor de gemeenten
die industriele en ambachtelijke bedrijven herbergen.
Ondanks de moeilijkheden moeten we proberen deze
leemte van het ontwerp aan te vullen.

***

Un autre membre felicite 1'Executif pour le depot
rapide de cet important projet d'ordonnance.

La logique des divers actes juridiques renforce la
securite du citoyen.

Les delais de traitement des dossiers sont ameliores.

Les dispositions du projet sont specifiquement adap-
tees a un environnement urbain.

Enfin, le projet contribue a une unite du dossier en
integrant la procedure devaluation des incidences sur
1'environnement dans la procedure de delivrance des
permis d'urbanisme.

II faut toutefois regretter 1'absence de lien entre le
permis d'exploitation et le permis d'urbanisme. Un
particulier pourrait ainsi etre autorise a construire ou
renover un immeuble industriel ou artisanal, dont
1'exploitation serait refusee. Les consequences econo-
miques et sociales sont alors dramatiques.

II s'agit d'un probleme important pour les commu-
nes qui abritent des activites industrielles et artisana-
les. Malgre les difficultes, il faut essayer de combler
cette lacune du projet.

* *** **
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Na de Staatssecretaris te hebben bedankt voor de
aan de Raadsleden gegeven dokumenten (organieke
wet van 29 maart 1962, koninklijk besluit van
5 november 1979, Europese richtlijn van 27 juni 1985)
benadrukt de volgende spreker de vele positieve
aspekten van het ontwerp :
- een beter bodembeheer;
- de opstelling van ontwikkelingsplannen waardoor

socio-economische elementen in de stedebouwkun-
- dige opvatting kunnen gei'ntegreerd worden;
- het indienen van een jaarverslag, door de Execu-

tieve bij de Raad omdat de Executieve doorzichtig-
heid wil. Dit verslag zai in de Hoofdstedelijke Raad
tot een bespreking leiden van de hoofdiijnen van het
gewestelijk ontwikkelingsplan dat het beleid van de
Executieve samenvat;

- de plannen hebben beperkte goedkeuringstermij-
nen; het principe van het basisdossier voor de
uitwerking van gemeenteplannen zai de Executieve
een vlugge beoordeling van de doelstellingen van
het ontwerpplan toelaten. De procedure wordt
eveneens doorzichtiger;

- de verstrenging van de bekendmakingsmaatregelen;
- betreffende de vergunningen, maken de stedebouw-

kundige lasten de eis van compensaties bij afwijkin-
gen wettig.

De effectenbeoordeling in stedelijk milieu die de
afgifte van de vergunning voorafgaat is conform aan de
Europese verplichtingen van het Gewest.

De vergunning van beperkte duur wordt uitgebreid
naar de schikkingen inzake openbaarmaking.

Inzake de verjaring van de vergunningen past het
nochtans de grenzen van het begrip ruwbouw voor het
begin van de werken te overschrijden.

Ditzelfde lid plaatst ook vraagtekens achter de
gevolgen van het gewestelijk ontwikkelingsplan. Vbl-
gens artikel 5 hebben alle plannen reglementaire
waarde. Nochtans, bevat het gewestelijk ontwikke-
lingsplan, behalve de kartografische voorschriften
betreffende de bodembestemming, de aanduiding van
de doelstellingen en de prioriteiten voor de ontwikke-
ling, alsmede de middelen die moeten worden aange-
wend om ze te bereiken. Deze bepalingen die geen
betrekking hebben op de bodembestemming hebben
slechts een richtinggevende waarde.

De wijzigingen van de doelstellingen zouden echter
volgens een wijzigingsprocedure moeten gebeuren.

Apres avoir remercie Ie Secretaire d'Etat pour les
documents fournis aux conseillers (loi organique du
29 mars 1962, arrete royal du 5 novembre 1979,
directive europeenne du 27 juin 1985), 1'intervenant
suivant souligne les tres nombreux aspects positifs du

-projet :
- une meilleure gestion du sol;
- la creation des plans de developpement permet

d'integrer les elements socio-economiques dans la
reflexion urbanistique;

- Ie depot d'un rapport annuel de 1'Executif au
Conseil precede d'une volonte de transparence de
1'Executif. Ce rapport sera 1'occasion d'un debat au
Conseil regional sur les axes du plan regional de
developpement qui synthetise la politique de 1'Exe-
cutif;

- les delais d'approbation des plans sont reduits; Ie
principe du dossier de base pour 1'elaboration des
plans communaux permettra a 1'Executif de juger
rapidement les objectifs du projet de plan. La
procedure gagne egalement en transparence;

- Ie renforcement des mesures de publicite;
- concernant les permis, les charges d'urbanismes

legalisent 1'exigence de compensations en cas de
derogations.

devaluation des incidences sur Ie milieu urbain
prealablement a la delivrance du permis est conforme
aux obligations europeennes de la Region.

Le permis a duree limitee est etendu aux dispositifs
de publicite.

En matiere de peremption des permis, il convient
toutefois de depasser la notion de gros oeuvre pour le
commencement des travaux.

Ce meme membre emet en outre une reserve quant
aux effets du plan regional de developpement. Selon
1'article 5, tous les plans out valeur reglementaire.
Cependant, le plan regional de developpement com-
porte, outre des prescriptions cartographiees relatives
a 1'affectation du sol, 1'indication des objectifs et des
priorites de developpement, ainsi que les moyens a
mettre en ceuvre pour les atteindre. Ces dispositions,
qui ne sont pas relatives a 1'affectation du sol, n'ont
qu'une valeur indicative.

Les modifications d'objectifs devraient toutefois
s'operer suivant une procedure de modification.

***

Een ander lid betreurt de zwakke taalkwaliteit van
de Nederlandse tekst in de memorie van toelichting.
Deze tekst, gelukkig zonder wettelijke waarde, dient
nochtans als referte voor de draagwijdte van de
normatieve bepalingen.

***

Un autre membre regrette la faible qualite linguisti-
que du texte neerlandais de 1'expose des motifs. Ce
texte, heureusement sans valeur legale, sert toutefois
de reference quant a la portee des dispositions norma-
tives.
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De Nederlandse tekst van het ontwerp van ordon-
nantie lijkt echter beter te zijn.

Le texte neerlandais du projet d'ordonnance semble
toutefois meilleur.

* *** . . **

De volgende spreker feliciteert eveneens de Execu-
tieve voor de vlugge indiening van dit belangrijk
ontwerp. De materie is inderdaad zeer ingewikkeld; de
organieke wet van 29 maart 1962 was het yoorwerp van
talrijke rechtsinterpretaties en van een overvloedige
jurisprudentie.

Brussel heeft lange tijd geleden onder een wetgeving
die weinig aan de stadseigenheid was aangepast. Het
gewestplan heeft gelukkig de onvolkomenheden van
de organieke wet ter zake kunnen compenseren. Het
Europees statuut van Brussel en zijn institutioneel
vastgelegde perimeter vereisen een grote stedebouw-
kundige tucht. Alle funkties van een belangrijke stad
moeten op een beperkt grondgebied vervuld kunnen
worden.

L'orateur suivant felicite egalement 1'Executif pour
le depot rapide de cet important projet. La matiere est
en effet tres complexe, la loi organique du 29 mars
1962 ayant fait 1'objet de nombreux travaux de doc-
trine et d'une abondante interpretation jurispruden-
tielle.

Bruxelles a longtemps souffert d'une legislation peu
adaptee a sa specificite urbaine. Le plan de secteur a
heureusement compense certaines insuffisances de la
loi organique a cet egard. Le statut europeen de
Bruxelles et son perimetre institutionnellement deli-
rnite requierent une grande discipline urbanistique.
Toutes les fonctions d'une ville importante doivent se
retrouver sur un territoire restreint.

Hij formuleert de volgende opmerkingen : II formule les observations suivantes :

1. Herinnering aan de verklaring van de Executieve 1. Rappel de la declaration de 1'Executif

Gelet op de groeiende druk van de immobmenspe-
culatie wenste de Executieve een veel offensiever
beleid te voeren.

Face h la pression croissante de la speculation
immobiliere, 1'Executif a desire mener une politique
beaucoup plus offensive.

Cette politique volontariste se traduit par un plan de
developpement regional d'une part, par la revision de
la lot du 29 mars 1962 sur 1'urbanisme d'autre part.

Dit bewust beleid wordt vertaald door een geweste-
lijk ontwikkelingsplan enerzijds en door de herziening
van de wet van 29 maart 1962 op de stedebouw
anderzijds.

Op 18 oktober 1989 kondigt de Executieve de
herziening van de wet op stedebouw aan ejn haar
vervanging door een ordonnantie die haar aan de
stedelijke kenmerken van Brussel zou aanpassen.

Le 18 octobre 1989,1'Executif annoncait la revision
de la loi sur 1'urbanisme et son remplacement par une
ordonnance qui 1'adapterait aux caracteristiques urbai-
nes bruxelloises.

Selon la declaration, cette ordonnance doit etablir le
cadre legal de 1'amenagement du territoire et de
1'urbanisme mats aussi celui de la renovation urbaine.

En matiere de planification, 1'ordonnance doit intro-
duire une hierarchic entre les plans d'orientation et les
plans reglementaires.

Trois nouveautes majeures sont annoncees :
1° 1'ordonnance imposera une etude d'impact sur le

plan socio-economique et environnemental pour
tous les projets d'une certaine importance;

2° elle instaurera une base legale pour le processus de
compensation immobiliere;

3° les moyens legaux seront crees pour le contr61e des
infractions en matiere d'urbanisme.

Volgens de verklaring moet deze ordonnantie het
wettelijke kader voor de ruimtelijke ordemng van de
stedebouw en van de stadsrenovatie vastleggen.

Inzake planning moet de ordonnantie een hierarchic
tussen de richtplannen en de reglementaire plannen
instellen.

Drie grote nieuwigheden worden aangekondigd :
1° de ordonnantie zai voor alle projekten van zekere
• omvang een effektenstudie op socio-economisch en

milieuvlak opieggen;
2° zij zai de wettelijke basis voor het precede van

vastgoedcompensatie bepalen;
3° de wettelijke middelen zullen worden geschapen

om de misdrijven inzake stedebouw op te sporen.
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2. De grote opties en kenmerken van het ontwerp van
ordonnantie

Bezorgd voor een logisch verband en transversaliteit
heeft de Executieve een ontwerp uitgewerkt waarin
zowel de stedebouw en de ruimtelijke ordening, even-
als de socio-economische planning zijn opgenomen.

Het ontwerp van ordonnantie is zeer origineel want
de bepalingen inzake bodembestemming zullen een
bindende kracht en reglementaire waarde hebben
terwiji de bepalingen van socio-economische aard
slechts over een richtinggevende waarde zullen
beschikken hoewel ze dwingend waren voor de over-
heid in het kader van de wet van 15 juli 1970 houdende
organisatie van de economische planning en decentra-
lisatie, genoemd « wet Terwagne ».

Bijgevolg onderscheidt dit ontwerp vier soorten
plannen :

1° op gewestelijk niveau :
- Het gewestelijk ontwikkelingsplan (GOB) legt de

socio-economische noden voor verschillende jaren
vast en bepaalt de richtingen op middellange en
lange termijn, de doelstellingen en de prioriteiten.
Dit is een intentioneel plan maar ook een morele
verbintenis om alles in het werk te stellen om tot een
resultaat te komen, onder meer door aanpassing van
de stedebouwkundige plannen.

- Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) zai het
gewestplan en, omgezet in termen van bodembe-
stemming, het gewestelijk ontwikkelingsplan ver-
vangen.

2° op gemeentelijk vlak :
- de gemeentelijke ontwikkelingsplannen (GOB) die

in feite de gemeentelijke equivalenten zijn van het
gewestelijk ontwikkelingsplan;

- de bijzondere bestemmingsplannen (BBP) gelijk-
waardig met de vroegere PPA en met de geweste-
lijke bestemmingsplannen (GBP's). De verplichte
inhoud van de bijzondere bestemmingsplannen is
nochtans vollediger dan wat door de wet van 1962
wordt bepaald.

De plannen zijn van kracht gedurende de zittingspe-
riode. Nochtans blijven ze van kracht tot ze worden
vervangen. De hierarchic van de plannen is duidelij-
ker.

Het ontwerp schept eveneens het principe van het
basisdossier : eike gemeente moet aan de Executieve,
voor de schepping of de wijziging van een BBP een
voorafgaandelijk dossier indienen zodanig dat de toe-
zichthoudende overheid a priori haar standpunt kan
mededelen en nagaan of het conform is met het hogere
plan. Deze vernieuwing kan de werking van het
systeem verbeteren.

2. Les grandes options et caracteristiques du projet
d'ordonnance

Dans un souci de coherence et de transversalite,
1'Executif a elabore un projet qui integre en fait
1'urbanisme et 1'amenagement du territoire, d'une
part, et la planification socio-economique, d'autre
part.

Le projet d'ordonnance est tout h fait original car les
dispositions relatives a 1'affectation du sol auront un
caractere obligatoire et reglementaire alors que les
dispositions a caractere socio-economique n'auront
qu'une valeur indicative alors qu'elles etaient imperati-
ves pour les pouvoirs publics dans le cadre de la loi du
15 juillet 1970 organisant la planification et la decen-
tralisation economiques dite « loi Terwagne ».

Le projet distingue, en consequence, quatre types de
plans :

1° au niveau regional :
- Le plan regional de developpement (PRD) qui

etablit les besoins socio-economiques pluriannuels
et fixe les orientations a moyen et long termes, les
objectifs et les priorites.
C'est un plan d'intention mais aussi un engagement
moral de tout mettre en ceuvre pour tendre au
resultat, notamment par 1'adoption des plans d'urba-
nisme.

- Le plan regional d'affectation du sol (PRAS) qui
remplacera le plan de secteur et traduit, en termes
d'affectation des sols, le plan regional de developpe-
ment.

2° au niveau communal :
- les plans communaux de developpement (PCD) qui

sont en quelque sorte les equivalents communaux du
plan regional de developpement;

- les plans particuliers d'affectation du sol (PPAS)
equivalents aux anciens PPA . Le contenu obliga-
toire du PPAS est cependant plus complet que celui
determine par la loi de 1962.

Les plans valent en principe pour la legislature.
Toutefois ils restent en vigueur jusqu'a ce qu'ils soient
remplaces. La hierarchic des plans est mieux precisee.

Le projet cree aussi le principe du dossier de base :
chaque commune doit soumettre a 1'Executif, avant
toute creation ou modification de PPAS, un dossier
prealable en maniere telle que la tutelle puisse a priori
faire connaitre sa position et verifier la conformite au
plan superieur. Cette innovation est susceptible d'ame-
liorer le fonctionnement du systeme.
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Het ontwerp .van ordonnantie versterkt het demo-
cratisch beslissingsprocede,.ingesteld sedert de goed-
keuring van het gewestplan van Brussel. Behalve het
bestaan van overiegcommissies, gesteund door een
wetgevende tekst evenals door meer uitgebreide en
verbeterde procedures van bekendmaking - overieg,
merkt men de voor de bevolking georganiseerde
mogelijkheid om zijn gemeenteraad te vragen een BBP
op te stellen of te wijzigen.

Door de afschaffing van de inmenging van de
Bestendige Deputatie van Brabant en door de vennin-
dering van het aantal adviescommissies wordt de
doelstelling om de procedures te vereenvoudigen en te
verkorten verwezenlijkt.

Het reeds empirisch toegepaste compensatiebegin-
sel wordt door dit ontwerp van ordonnantie bekrach-
tigd, aangezien door de toekenning van een stede-
bouwkundige vergunning (volgens de nieuwe bena-
niing) de aanvrager lasten kunnen worden opgelegd,

Inzake strafbepalingen bepaalt het ontwerp een
wezenlijke verhoging van de boetes ten einde de
afsehrikwekkende working te verhogen. Nochtans
moeten we betreuren dat, volgens het advies van de
Raad van State, een gewestelijke ordonnantie de
wettelijke middelen om de misdrijven te controleren
niet mag wijzigen noch versterken.

We hopen dat enige tijd na de inwerkingtreding van
deze nieuwe ordonnantie in samenspraak met de Raad
uitvoeringsbesluiten zullen worden uitgevaardigd en
plannen uitgewerkt.

Le projet d'ordonnance renforce Ie processus de
decision democratique institue depuis 1'adoption du
plan de secteur de Bruxelles. Outre 1'existence des
commissions de concertation, qui seront desormais
consacrees par le legislateur et les procedures de
pubiicite-concertation qui seront etendues et amelio-
rees, on note la possibilite organisee pour la popula-
tion de demander a son Conseil communal de creer ou
modifier un PPAS.

La volonte de simplifier et raccourcir les procedures
est notamment realisee par la suppression de 1'inter-
vention de la deputation permanente du Brabant et la
reduction du nombre des commissions consultatives.

Le principe des compensations deja applique de
maniere empirique, est legalise par le projet d'ordon-
nance puisque I'octroi du permis d'urbanisme (selon sa
nouvelle appellation) peut etre lie a des charges
imposees au demandeur.

En matiere de sanctions, le projet prevoit un releve-
ment substantiel du montant des amendes de maniere
a leur accorder un role plus dissuasif. 11 faut toutefois
regretter que selon I'avis du Conseil d'Etat, une
ordonnance regionale ne puisse ni modifier, ni renfor-
cer les moyens legaux de controle des infractions.

On espere que peu de temps apres 1'entree en
vigueur de la nouvelle ordonnance, les arretes d'appli-
cation seront pris et que d'autre part les plans seront
elabores en association avec le Conseil.

3. De andere sterke punten 3. Les autres points forts

Om te antwoorden op de verscheidenheid van
handelingen en werken waarvoor een vergunning is
vereist, zai deze in het vervolg « stedebouwkundige
vergunning » heten. De afgiftetermijn wordt aange-
past aan de verscheidenheid van de vragen : een
vergunning om het comfort van een oude woning te
verbeteren, vergt geen even diepgaand onderzoek als
een projekt om 100.000 m2 kantoren te bouwen.

Het ontwerp bepaalt dat voor de wijziging van het
gebruik van een gebouw een vergunning is vereist.
Voor het ogenblik wordt dit enkel door de bouwveror-
dening van de Agglomeratie opgelegd.

Sedert lang wordt er voorgesteld en gewenst de
termijn inzake verstrijken en geldigheid van de vergun-
ningen te wijzigen om de wetgeving en het economisch
leven in het stedelijk milieu beter op elkaar af te
stemmen,

Dit ontwerp versterkt de procedures van voorlich-
ting, openbaarmaking en openbaar onderzoek. De
effectenbeoordeling in het stedelijk milieu en de
speciale regelen voor de openbaarmaking worden
uitdrukkelijk in deze ordonnantie bepaald.

Pour repondre a la diversite des actes et travaux
soumis a un permis, celui-ci s'appellera dorenavant
« permis d'urbanisme ». Le delai de delivrance est
adapte a la diversite des demandes : un permis pour
ameliorer le confort d'une habitation ancienne ne
necessite pas un examen de la meme ampleur qu'un
projet de 100.000 m2 de bureaux.

Le projet prevoit que la modification de 1'utilisation
d'un immeuble bati necessite un permis. Actuelle-
ment, seui le reglement de la batisse de 1'Agglomera-
tion 1'impose.

La modification du delai de peremption et de
validite des permis est proposee et souhaitee depuis
longtemps pour ameliorer Fadequation entre la legisla-
tion et la vie economique en milieu urbain.

Le projet prevoit le renforcement des procedures
d'infonnation, de publicite et d'enquete publique.
L'evaluation des incidences en milieu urbain et les
mesures particulieres de publicite sont expressement
prevues dans 1'ordonnance.
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Meet een beroep doen op het voorafgaand stede-
bouwkundig attest, onder meer voor de projekten
waarvoor ambtshalve een effectenstudie nodig is,
blijkt eveneens een nieuwigheid die het openbaar
debat over de ruimtelijke ordening kan bevorderen, op
voorwaarde dat er niet aan opbod wordt gedaan :
reeds vandaag is de methode gekend waarbij een
eerste overdreven aanvraag wordt ingediend.

Het aan een onderzoek onderwerpen van de ontwer-
pen van stedebouwkundige gewestelijke reglementen
(vroeger bouwverordeningen) is een grote nieuwig-
heid. De reglementen zijn erg belangrijk voor de
vergunningsaanvragers. Inderdaad, de bijzondere
bestemmingsplannen die de stedebouwkundige regels
verfijnen, bestaan nog maar in een zeer beperkt
aantal, behalve in enkele gemeenten.

In dit perspectief zou het wenselijk zijn dat de
Executieve zonder dralen de algemene bouwverorde-
ningen, opgesteld door de Brusselse Agglomeratie,
bevestigt de vorm van gewestelijke reglementen.

L'accroissement du recours au certificat d'urba-
nisme prealable, notamment pour les projets qui
necessitent d'office une etude d'incidence, est aussi
une nouveaute qui peut favoriser Ie debat public sur
1'amenagement du territoire, a condition de rendre la
surenchere inoperante : introduire une premiere
demande exageree est une methode utilisee deja
aujourd'hui.

La mise a 1'enquete des projets de reglements
regionaux d'urbanisme (anciennement reglements de
batisse) est une grande originalite. Les reglements ont
une grande importance pour les demandeurs de per-
mis. En effet, les plans particuliers d'amenagement du
sol, qui affinent les regles urbanistiques, restent encore
en nombre fort limite, sauf dans quelques communes.

Dans cette perspective, il serait souhaitable que
1'Executif confirme sans tarder les reglements gene-
raux de batisse etablis par 1'Agglomeration de Bruxel-
les sous forme de reglements regionaux.

4. Enkele opmerkingen onder meer voorbehoud

Er wordt voor bepaalde punten van het projekt toch
voorbehoud gemaakt :

4. Quelques commentaires plus reserves

Certains points du projet appellent toutefois des
reserves :

De procedure ter aanvaarding van gewestplannen 1° La procedure pour {'adoption des plans regionaux

Het gewestelijk ontwikkelingsplan en het geweste-
lijk bestemmingsplan zijn handelingen van de Execu-
tieve. Enkel het gewestelijk ontwikkelingsplan wordt
aan de Hoofdstedelijke Raad medegedeeld.

Op gemeentelijk vlak is het, zoals vroeger, de Raad
die de projectontwerper kiest en de plannen voorlopig.
en definitief goedkeurt.

Op gewestelijk vlak zou in een gelijkaardige proce-
dure kunnen worden voorzien, zoniet zou de Execu-
tieve de verbintenis kunnen aangaan de Raad bij de
uitwerking van de gewestplannen te betrekken.

Le plan regional de developpement et Ie plan
regional d'affectation du sol sont des actes de 1'Execu-
tif. Seui le plan regional de developpement est commu-
nique au Conseil regional.

Au niveau communal, comme anterieurement, c'est
le Conseil qui choisit 1'auteur de projet et qui adopte
provisoirement et definitivement les plans.

L'Executif devrait au moins prendre 1'engagement
de mieux associer le Conseil a 1'elaboration des plans
regionaux.

2° Het vervallen van de gewestplannen na eike zittings-
periode

Het is de bedoeling eike nieuwe meerderheid te
verplichten haar beleid te bepalen en te proberen de
middelen dichter bij de doelstellingen te brengen.

Het gevaar bestaat dat opties \?an de ene meerder-
heid op de andere verschillen, hoewel ruimtelijke
ordening over periodes van ten minste twintig jaar, dit
zijn vier zittingsperiodes, loopt.

2° La caducite des plans regionaux de developpement
apres chaque legislature.

II s'agit de forcer chaque nouvelle majorite a deter-
miner sa politique et d'essayer de rapproches les
moyens des objectifs.

Le danger est que 1'on balance, d'une majorite a
1'autre, entre des options de nature differente, alors
que 1'amenagement du territoire se vit sur des periodes
d'au moins vingt ans, soit quatre legislatures.
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De stedebouwkundige zekerheid is absoluut nood-
zakelijk voor het behouden en het ontwikkelen van
zwakke functies of voor het «vertrouwen » van
« kleine » prive-investeerders.

Is het denkbaar om de vijf jaar de uitgestrektheid
van het gebied van estetisch, historisch en cultureel
belang (ZCHEB) te herzien?

Dit element heeft ook een ander nadeel, namelijk
het gevaar voor eeuwige herziening van alle plannen.

Aangezien het gewestelijk ontwikkelingsplan gevol-
gen heeft voor het bestemmingsplan, dat gevolgen
inhoudt voor de ordening van de gemeentelijke plan-
nen, waarbij bovendien de gemeentelijke ontwikke-
lingsplannen ook na eike verkiezing kunnen worden
aangepast (de jaren van de gemeentelijke- en geweste-
lijke verkiezing zijn trouwens verschillend), kan dit
leiden tot een bepaalde kakafonie voor de burger die
het noorden dreigt te verliezen, gelet op al die
ontwerpen van plannen, plannen die herzien worden
en plannen die van kracht zijn maar gedeeltelijk
gewijzigd door plannen van een hoger niveau die
momenteel worden herzien.

In ieder geval eist dit systeem snel een uiterst sterk
en bekwaam gewestelijk bestuur voor stedebouw.

3° De afschaffing op gemeentelijk vlak van de vroegere
algemene plannen van aanleg
Rekening houdend met het gebrek aan bijzondere

bestemmingsplannen in vele gemeenten zou het nuttig
zijn op gemeentelijk vlak een algemeen bestemmings-
plan te behouden waarin de gegevens van het geweste-
lijk plan zouden kunnen worden geordend.

Bovendien, lieten deze plannen, door de afmetingen
en de vestigingen te verduidelijken, een vaste planning
toe.

De recente problemen van de bioskopen uit het
stadscentrum hebben terug herinnerd aan het nut van
de vroegere algemene plannen van aanleg inzake het
behoud van het patrimonium en de bescherming van
de zwakke funkties.

Deze bioscopen zijn bedreigd door de immobilien-
speculatie. Had men het de tien jongste jaren door de
Brusselse Agglomerate verzette werk benut, dan zou
men aan de ongemakken van de huidige inflatoire
toestand van de bodemprijzen, die onvermijdelijk de
zwakke funkties verjaagt, verholpen hebben.

Enkel het gebruik van de bodembezettingscoeffi-
cient laat toe deze zwakke funkties te isoleren en te
beschermen. Door de algemene plannen van aanleg
zou deze doelstelling gemakkelijk verwezenlijkt zijn
geweest.

La securite urbanistique est indispensable au main-
tien et au developpement des fonctions faibles ou a la
« confiance » des « petits » investisseurs prives.

Est-il imaginable de reviser tous les cinq ans 1'eten-
due de la zone d'interet culturel, historique, esthetique
(ZICHE)?

Cet element a certainement un autre inconvenient
qui est celui du risque de revision perpetuelle de tous
les plans.

Puisque Ie plan regional de developpement a un
effet sur Ie plan d'affectation du sol, que celui-ci
implique des amenagements des plans communaux et
que par ailleurs les plans de developpement commu-
naux peuvent aussi etre adaptes apres chaque election
(les annees d'elections communales et regionales etant
par ailleurs differentes), ceci risque d'engendrer une
certaine cacophonie pour Ie citoyen qui risque de se
perdre entre des projets de plan, des plans en revision
et des plans en vigueur mais partiellement modifies par
des plans de niveau superieur en cours de revision.

Ce systeme engendre en tout cas la necessite d'avoir
tres rapidement une administration regionale en
matiere d'urbanisme extr6mement forte et compe-
tente.

3° La suppression au niveau communal des anciens
plans generaux d'amenagement.
Compte tenu de 1'absence de plans particuliers

d'affectation du sol dans bien des communes, il serait
utile de conserver au niveau communal un plan general
d'affectation du sol qui pourrait spatialiser les donnees
du plan regional.

Par ailleurs, en precisant les gabarits et les implanta-
tions, les PGA permettaient une planification plus
fixe.

Les problemes recents des cinemas du Centre-Ville
ont rappele Putilite des anciens plans generaux d'ame-
nagement en matiere de conservation du patrimoine et
de protection des fonctions faibles.

Ces cinemas sont menaces par la speculation immo-
biliere. L'utilisation du travail accompli pendant dix
annees par 1'Agglomeration de Bruxelles aurait permis
de pallier les inconvenients de la situation actuelle de
1'inflation du prix du sol au cours de ces dernieres
annees, qui chasse ineluctablement les fonctions fai-
bles.

Seui 1'utilisation du COS (coefficient d'occupation
du sol) permet d'isoler ces fonctions faibles et de les
proteger. Les plans generaux d'amenagement permet-
taient d'atteindre facilement cet objectif.
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4° Regelmatig gebruik van het stedebouwkundig attest
Het idee op zich is interessant. Nochtans, rekening

houdend met de regelmatige en verplichte herziening
van de plannen en met de moeilijkheid ze te concreti-
seren, zou men tot een blokkeringstoestand kunnen
komen, gelet op de verschillende aan de gang zijnde
herzieningen, zowel op gewestelijk als op gemeentelijk
vlak.

Bovendien heeft de immobilienpromotie de onaan-
gename gewoonte aangenomen te beginnen met veel
te vragen om tenslotte. te verkrijgen wat ze wenst. Een
beroep doen op het stedebouwkundig attest, een veel
lichtere procedure dan de vergunningsaanvraag,
brengt het gevaar met zich deze neiging tot opbod aan
te moedigen.

4° L'utilisation frequente du certificat d'urbanisme
Cette idee est en soi interessante. Toutefois, compte

tenu de la revision frequente et obligatoire des plans et
de la difficulte de 1'operer, on pourrait arriver a une
situation de blocage compte tenu des differentes
revisions en cours tant6t au niveau regional, tant6t au
niveau communal.

Par ailleurs, la promotion immobiliere a pris la
desagreable habitude de commencer par demander
beaucoup, pour obtenir ce qu'en fin de compte elle
souhaite. Le recours au certificat d'urbanisme, beau-
coup plus leger que 1'introduction d'une demande de
permis, risque d'encourager cette tendance a la suren-
chere.

* *

Vooraleer tot de analyse van de grote lijnen van het
ontwerp van ordonnantie over te gaan, betreurt een lid
dat er in de tekst van het ontwerp geen definitie van
planning en stedebouw staat. -

Het ontwerp van ordonnantie bepaalt de werkmid-
del en de procedures, maar het zou eveneens de
doelstellingen en de opvatting inzake de toekomst van
de stad moeten verduidelijken, bijvoorbeeld de
gemengde buurten, de bescherming van de zwakke
funkties en de rol van de kulturele plaatsen.

Wat de werkmiddelen betreft, kan de opgestelde
planning samenhangend lijken. Op gemeentelijk en
gewestelijk vlak komen de 4 niveaus tot elkaar in
ontwikkelingsplannen die eerder richtinggevende
schema's zijn die de doelstellingen en de middelen
bepalen en in bestemmingsplannen met een bindende
kracht. De verwezenlijking roept echter veel kritiek
op.

1. Het gewestelijk ontwikkelingsplan (GOP)
Dit is een interessant initiatief : de Executieve

verduidelijkt zijn bedoelingen via een tekst en een
kaart. Als geplande aanvulling van de verklaring van
de Executieve is het logisch dat dit plan gevolgen heeft
op de zittingstijd.

Dit plan moet echter niet alleen aan de Hoofdstede-
lijke Raad worden meegedeeld maar ook door de
Raad worden gestemd.

Er bestaat een logisch verband tussen het geweste-
lijk ontwikkelingsplan, dat richtinggevend is en een
beperkte duur heeft, en het gewestelijk bestemmings-
plan, dat verplichtend is en een onbeperkte duur heeft.
Deze logika wordt echter gebroken door in het ontwik-
kelingsplan verplichte elementen op te nemen, name-
lijk de voorschriften betreffende de bodembestem-
ming. Aldus veroorzaken de artikelen 21'en 23 van het
ontwerp deregulering en stedebouwkundige onzeker-
heid, hetgeen voor de inwoners en de ondernemingen
schadelijk is.

Avant d'analyser les grandes lignes du projet d'or-
donnance, un membre regrette 1'absence dans le texte
du projet d'une definition de la planification et de
1'urbanisme.

Le projet d'ordonnance prevoit des outils et des
procedures, mais il devrait aussi definir des objectifs et
preciser une conception de 1'avenir de la ville, par
exemple la mixite des quartiers, la protection des
fonctions faibles et le role des lieux culturels.

Quant aux outils, la planification prevue peut parat-
tre coherente. Les quatre niveaux s'articulent, au
niveau regional et communal, en plans de developpe-
ment qui sont plut6t des schemas indicatifs precisant
des objectifs et des moyens et en plans d'affectation
des sols qui ont force obligatoire. La realisation
appelle toutefois de nombreuses critiques.

1. Le plan regional de developpement (PRD)
Cette initiative est interessante : 1'Executif precise

ses intentions via un texte et une cartographie. En tant
que complement planifie de la declaration de 1'Execu-
tif, il est logique que ce plan ait effet sur la legislature.

II est toutefois indispensable que ce plan soit vote
par le Conseil regional, et pas seulement communique
a celui-ci.

La liaison entre le plan regional de developpement,
qui est indicatif et qui a une duree limitee, et le plan
regional d'affectation des sols, obligatoire et a duree
illimitee, est logique. Toutefois, cette logique est
rompue par 1'insertion dans le plan de developpement
d'elements obligatoires, soit les prescriptions relatives
a 1'affectation du sol. Ainsi les articles 21 et 23 du
projet sont generateurs de deregulation et d'une inse-
curite urbanistique nuisible aux habitants et aux entre-
prises.
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Het gewestelijk ontwikkelingsplan zou moeten
gebaseerd zijn op de opiossing die het Waalse Gewest
voor de gemeenten goedkeurde : de struktuursche-
ma's. Deze schema's zijn richtinggevend, behalve voor
de overheid.

Tenslotte schept artikel 21 van het ontwerp een
juridisch vacuum tussen de goedkeuring van bet ont-
werp van plan door de Executieve, wat de bepalingen
van de lagere plannen opschort, en de goedkeuring
van het plan.

Le plan regional de developpement devrait s'inspi-
rer de la solution adoptee par la region wallonne, pour
les communes : les schemas de structure. Ces schemas
sont indicadfs, sauf pour les pouvoirs publics.

Enfin, Particle 21 du projet cree un vide juridique
entre 1'adoption par 1'Executif du projet de plan, qui
suspend les prescriptions des plans inferieurs et 1'adop-
tion du plan.

2. Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) 2. Le plan regional d'affectation des sols (PRAS).

Het heeft dezelfde inhoud als het gewestplan. De
beschermingsgebieden zullen in de toekomstige ordon-
nantie betreffende de bescherming van het onroerend
patrimonium moeten worden verduidelijkt.

Aan de vermeldingen van het plan moet een kadas-
ter van de onroerende goederen van de overheden
worden toegevoegd. Dit werkmiddel voor het grond-
beleid moet in het GBP worden opgenomen.

Er zijn onvoldoende afwijkende voorwaarden van
plan tot plan en ze brengen onzekerheid :
- De « wezenlijke gegevens » moeten worden verdui-

delijkt;
- De « nieuwe behoeften » zijn een zeer gevaarlijk

begrip : eike arwijking kan door nieuwe behoeften
worden verantwoord.

Het zou op zijn minst aangewezen zijn tot de huidige
bepalingen terug te komen. Ondanks de nauwkeuri-
gere voorwaarden zijn de arwijkingen reeds talrijk.

Het probleem van het juridisch vacuum tussen de
goedkeuring van het ontwerp-plan en de aanvaarding
van het plan, aangehaald in artikel 21, geldt eveneens
voor de GBP's (artikel 31).

Tenslotte is het eveneens aangewezen dit plan door
de Hoofdstedelijke Raad te laten goedkeuren.

Son contenu est celui du plan de secteur. Les zones
de protection devront etre articulees avec la future
ordonnance relative a la protection du patrimoine
immobilier.

Parmi les mentions du plan, il faut ajouter un
cadastre des biens immobiliers des pouvoirs publics.
Cet outil de politique fonciere doit etre repris dans le
PRAS.

Les conditions de derogation de plan ^ plan sont
insuffisantes et generatrices d'insecurite :
- Les « donnees essentielles » doivent etre precisees;

- Les « nouveaux besoins » sont une notion tres
dangereuse : toute derogation peufetrejustiiSee par
des besoins nouveaux.

D conviendrait au minimum de revenir aux dispositi-
ons actuelles, ou bien que les conditions soient plus
precises, ies derogations sont deja nombreuses.

Le probleme du vide juridique entre 1'adoption du
projet de plan et 1'adoption du plan, evoque &. Parti-
cle 21, vaut egalement pour le PRAS (article 31).

Enfin, il convient egalement que ce plan soit adopte
par le Conseil regional.

3. Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GOP) 3. Le plan communal de developpement (PCD)

Hoewel het de gemeenten verplicht zich te beraden
over hun toekomst- en ontwikkelingsbeleid is dit plan
nochtans voor kritiek vatbaar inzake :
- de opportuniteit: een samenhangende ordening van

het Brussels grondgebied moet op gewestelijk en
niet op gemeentelijk vlak worden uitgedacht.
Inzake planning moet de gemeente voortaan slechts
een adviesbevoegdheid hebben;

- de haalbaarheid : bij de gemeenten leeft geen poli-
tieke wil tot planning. Anderzijds ontbreekt het hen
aan financiele middelen en personeel om de
gemeentelijke ontwikkelingsplannen uit te werken
en te beheren:

Bien qu'il oblige les communes a une reflexion
politique sur leur avenir et leur developpement, ce
plan est toutefois critiquable quant a :
- son opportunite : un amenagement coherent, du

territoire bruxellois doit se concevoir au niveau
regional et non communal.
En matiere de planification, la commune ne doit
plus avoir qu'un pouvoir d'avis;

- sa faisabilite : les communes n'ont pas une volonte
politique de planification. D'autre part, elles man-
quent des moyens financiers et en personnel neces-
saires pour elaborer et gerer les plans communaux
de developpement;
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- de plaats in de planhierarchie : dit plan is onderge-
schikt aan het gewestelijk ontwikkelingsplan dat in
de doelstellingen voorziet en aan het gewestelijk
bestemmingsplan dat op een verfijnde manier de
bodembestemming verduidelijkt. Weike verduidelij-
kingen kan het gemeentelijk ontwikkelingsplan nog
aan deze plannen toevoegen?

Aangezien dit plan bovendien voor een gemeente-
lijke zittingsperiode moet gelden, stelt zich ten
opzichte van de plannen van hogere rang een pro-
bleem van vervaltermijn.

Tot besluit : dit plan moet worden afgeschaft.
Indien het wordt behouden, mag het in geen geval
richtinggevend zijn, en geen verplichte voorschriften
bevatten.

- sa place dans la hierarchic des plans : ce plan est
subordonne au plan regional de developpement qui
prevoit des objectifs et au plan regional, d'affecta-
tion du sol qui precise de maniere fine 1'affectation
du sol. Quelle precision Ie plan communal de
developpement peut-il encore apporter par rapport
a ces plans?

Par ailleurs, ce plan etant prevu pour une legislature
communale, un probleme d'echeance par rapport aux
plans superieurs est pose.

En conclusion, ce plan doit etre supprime. S'il est
maintenu, il ne doit en tout cas etre qu'indicatif, sans
prescriptions obligatoires.

4. Het bijzondere bestemmingsplan (BBP)

Sommige vernieuwingen zijn positief :
- de procedure die de bevolking toelaat de gemeente-

raad een BBP te vragen;
- de voorwaarden voor een gewestelijk initiatief zijn

verbeterd.

Nochtans zou de gemeente slechts een initiatief- en
adviesbevoegdheid mogen behouden, aangezien de
plannen op gewestelijk vlak, hetzij door de Executieve
hetzij bij voorkeur door de Raad, worden aangeno-
men.

De uitvoering door partikulieren van een plan van
aanleg, met mogelijkheid tot onteigening, zoals
bepaald in artikel 74, is .onaanvaardbaar. Dit laat toe
dat de eigenaars van 50 % van de gronden (en zeifs
minder) belast worden met de uitvoering van het plan,
wat de deur voor druk van prive-investeerders opent.

4. Le plan particulier d'affectation des sols (PPAS)

Certaines innovations sont positives :
- la procedure permettant a la population de deman-

1 der un PPAS au Conseil communal;
- les conditions d'une initiative regionale sont amelio-

rees.

La commune ne devrait toutefois conserver qu'un
pouvoir d'initiative et d'avis, les plans etant adoptes au
niveau regional soit par PExecutif, soit, de preference,
par le Conseil.

La realisation par des particuliers d'un plan d'ame"
nagement, avec faculte d'expropriation, prevue a Par-
ticle 74 est inacceptable. Elle permet que les proprie-
taires de 50 % des terrains (et meme moins) soient
charges de la realisation du plan, ce qui ouvre la porte
aux pressions des investisseurs prives.

***

Na te hebben onderstreept dat het nodig is de
organieke wet van 29 maart 1962 op basis van dertig
jaar ervaring te herzien en voor het Hoofdstedelijk
Gewest een specifieke wetgeving aan te nemen, analy-
seert een lid het ontwerp van ordonnantie als volgt :

1. De positieve punten van het ontwerp

Door hen uit te werken, bevestigt of voert het
ontwerp van ordonnantie bepaalde interessante zaken
in :
- een planning waarin de algemene ontwikkeling van

het Gewest is opgenomen;
- een verduidelijking van de hierarchic van de plan-

nen;
- de echtverklaring van de procedure van openbaar-

making-overleg;
- de inschrijving van procedures tot milieu-effekten-

beoordeling.

***

Apres avoir souligne la necessite de reviser la loi
organique du 29 mars 1962 sur base de trente annees
d'experience et d'adopter une legislation specifique a
la region urbaine de Bruxelles, un membre analyse le
projet d'ordonnance comme suit ;

1. Les points positifs du projet.

Le projet d'ordonnance instaure ou confirme en les
developpant certains axes interessants :

- une planification integrant le developpement gene-
ral de la Region;

- une precision dans la hierarchic des plans;

- la legislation de la procedure de publicite-concerta-
tion;

- 1'inscription des procedures devaluation des inci-
dences sur 1'environnement.
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2. Het probleem van de stadsvernieuwing 2. Le probleme de la renovation urbaine.

Het valt te betreuren dat het ontwerp van ordonnan-
tie het specifieke probleem van de stadsvernieuwing
niet behandelt. Deze opvatting is zeer belangrijk voor
de ordening van een bovendien in grote mate bebouwd
stadseewest als Brussel.

II faut regretter que le projet d'ordonnance ignore le
probleme specifique de la renovation urbaine. Ce
concept est capital pour 1'amenagement d'une region
urbaine et en grande parde batie telle que Bruxelles.

3. Verschillende voor kritiek vatbare vernieuwingen 3. Plusieurs innovations critiquables.

De vernieuwingen die het meeste kritiek uitlokken
betreffende volgende punten :

1° De niveous van planning en de bepaalde procedures

- Het ontwerp voorziet in vier soorten plannen : twee
op gewestelijk vlak en twee op gemeentelijk vlak

Drie soorten plannen volstaan echter. Inderdaad,
het gemeentelijk ontwikkelingsplan is irrealistisch en
overbodig :
* de gemeenten hebben te weinig personeel om het uit

te voeren;
* dit plan verhoogt het strenge karakter van de

stedebouwkundige voorschriften en legt nog meer
de bodembestemming van de stad vast. De BBP's
laten de gemeenten toe de ruimtelijke ordening aan
de nieuwe behoeften aan te passen;

* het is niet nuttig om een plan voor het volledige
gemeentelijke grondgebied op te stellen.

- Beide gewestelijke plannen worden uitsluitend door
de Executieve opgesteld. Er is nergens bepaald dat
de Raad bij hun uitwerking wordt betrokken : deze
plannen worden hem slechts medegedeeld.

De Raad zou ofwel de gewestplannen moeten goed-
keuren, ofwel in ondergeschikte orde, bij hun uitwer-
king betrokken worden via een adviesprocedure.

- De procedure die de bevolking toelaat de gemeente-
raad te vragen zich uit te spreken over de opportuni-
teit een bijzonder plan uit te werken of te wijzigen, is
een inbreuk op het representatief karakter van de
gemeentelijke instellingen, ook al kan de gemeente-
raad uiteindelijk beslissen of dit al dan niet is
aanaewezen.

Trouwens, waarom wordt deze procedure voorbe-
houden aan de inwoners en de eigenaars en niet aan
andere categorieen personen, bijvoorbeeld de indus-
trieel die zijn onderneming wenst uit te breiden ?

Les inovations les plus critiquables concernent les
points suivants :

1° Les niveaux de planification et les procedures pre-
vues

- Le projet prevoit quatre types de plans : deux au
niveau regional et deux au niveau communal.

Trois types de plan suffisent toutefois. En effet, le
plan communal de developpement est irrealiste et
inutile :
* les moyens en personnel font defaut aux communes

pour le realiser;
* ce plan augmente le caractere rigide des prescrip-

tions urbanistiques et fige davantage les affectations
du sol dans la ville. Les PPAS permettent aux
communes d'adapter 1'amenagement aux nouveaux
besoins;

* il n'est pas utile de prevoir un plan pour 1'ensemble
du territoire communal.

- Les deux plans regionaux sont elabores exclusive-
ment par 1'Executif. II n'est absolument pas prevu
d'associer le Conseil ^ leur elaboration : ces plans lui
seront simplement communiques.

Le Conseil devrait pouvoir soit adopter les plans
regionaux, soit h titre subsidiaire, etre associe b leur
elaboration par une procedure d'avis.

- La procedure permettant a la population de deman-
der au Conseil communal de se prononcer sur
1'opportunite d'elaborer ou de modifier un plan
particulier est une entorse au caractere representatif
des institutions communales, meme si le conseil
communal peut finalement encore decider de cette
opportunite.

Par ailleurs, pourquoi cette procedure est-elle reser-
vee aux habitants et aux proprietaires et non ^ d'autres
categories de personnes, par exemple 1'industriel qui
souhaite etendre son entreprise?
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2° De stedebouwkundige vergunningen 2° Les permis d'urbanisme

- De mogelijkheid de yergunningsafgifte onderge-
schikt te maken aan stedebouwkundige lasten opent de
deur voor onbillijke behandelingen. Artikel 83 van het
ontwerp is inderdaad zeer vaag en laat toe zich om het
even wat in te beelden. De stedebouwkundige lasten
worden vrij bepaald door de overheid die de vergun-
ning afgeeft en kunnen eike aanvrager worden opge-
legd, zeifs in geval een aanvraag volledig konform is
met de vigerende plannen en reglementen.

Het gaat inderdaad over de uitbreiding van een
bekend mechanisme inzake verkavelingsvergunnin-
gen, maar zonder het evenwicht dat tussen de verkave-
laar en de gemeentelijke overheid bestaat.

- Het beroep bij een Stedebouwkundig College is
eveneens voor kritiek vatbaar.

Het gaat er hier niet om de inmenging van de
Bestendige Deputatie in de beroepsprocedure inzake
vergunningen af te schaffen, maar wel om een nieuw in
het ontwerp opgericht orgaan.

Het Stedebouwkundig College is samengesteld uit
drie door de Executieve benoemde deskundigen.

Aldus wordt dit orgaan, belast met het beroep in de
eerste graad inzake vergunningen, door de Executieve
samengesteld, waarbij het tweede beroep bij de Execu-
tieve zeif moet worden ingediend. Dit is onaanvaard-
baar.

Het beroepsorgaan in de eerste graad mag niet
afhangen van de overheid die de betwiste beslissing
heeft genomen (de gemeentelijke of gewestelijke over-
heden) enerzijds en de overheid belast met het onder-
zoeken in de tweede graad (de Gewestexecutieve)
anderzijds.

- La possibilite de subordonner la delivrance du
permis a des charges d'urbanisme ouvre la porte ^ des
traitements inequitables. L'article 83 du projet est en
effet particulierement vague et permet de tout imagi-
ner. Les charges d'urbanisme sont librement fixees par
1'autorite qui delivre Ie permis et peuvent etre impo-
sees it tout demandeur, meme dans Ie cas d'une
demande tout a fait conforme aux plans et reglements
en vigueur.

II s'agit certes de 1'extension d'un mecanisme connu
en matiere de permis de lotir, mais sans 1'equilibre qui
existe entre Ie lotisseur et les autorites communales.

- Le recours au College d'urbanisme est egalement
critiquable.

II ne s'agit pas ici de critiquer la suppression de
1'intervention de la Deputation permanente dans la
procedure de recours en matiere de permis, mais bien
le nouvel organe cree par le projet.

Le College d'urbanisme est compose de trois experts
nommes par 1'Executif.

Ainsi, cet organe charge des recours au premier
degre en matiere de permis est constitue par 1'Execu-
tif, alors que le second recours doit etre introduit
aupres de 1'Executif meme. Cette situation est inaccep-
table.

L'organe de recours au premier degre doit etre
independant des autorites qui ont pris la decision
contestee (les autorites communales ou regionales)
d'une part et des autorites chargees d'examiner le
recours au second degre (1'Executif regional) d'autre
part.

3° De lengte van de termijnen voor de goedkeuring van
de plannen en voor de afgifte van de vergunningen

- De procedures voor de goedkeuring van de plan-
nen van aanleg slepen zeer lang aan. In het geval van
de gemeentelijke plannen, verlengt de voorafgaande
aanpassing van een basisdossier, dat zeif een bijko-
mende voorafgaande procedure moet volgen, de ter-
mijnen nog meer.

Aldus - rekening houdend met de bepaalde termij-
nen voor het ontwerp of, in geval voor een procedure-
handeling geen termijn werd bepaald, met een termijn
bevestigd door de praktijk - neemt de gehele aanne-
mingsprocedure van een BBP zevenentwintig en een
half maand in beslag. De huidige termijnen van
goedkeuring of herziening van een BPA bedragen
minimum ongeveer anderhalf jaar en maximum drie
jaar. Ze worden nu reeds als te lang beschouwd.

3° La longueur des delais d'approbation des plans et de
delivrance des permis

- Les procedures d'adoption des plans d'amenage-
ment sont fort longues. Dans le cas des plans commu-
naux, la mise au point prealable d'un dossier de base,
qui devra suivre lui-meme une procedure prealable
supplementaire, allonge encore les delais.

Ainsi, 1'ensemble de la procedure d'adoption d'un
PPAS - compte tenu des delais prevus par le projet ou,
en cas d'absence de delai prevu pour un acte de la
procedure, d'un delai confirme par la pratique - atteint
vingt-sept mois et demi. Les delais actuels d'adoption
ou de revision d'un PPA s'elevent environ d'un an et
demi au minimum a trois ans au maximum. Us sont
deja consideres comme trop longs.
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Trouwens, wanneer een gemeentelijk plan eindelijk
de goedkeuringsprocedure heeft doorlopen, geeft het
ontwerp de Executieve twee maal drie maanden
bedenktijd en bepaalt het dat in geval de termijn wordt
overschreden, wordt verondersteld dat het plan gewei-
gerd is. Deze bepaling opent de deur voor spijtige niet-
beslissingen.

- De .termijnen om bouwvergunningsaanvragen te
onderzoeken zijn beter gedefinieerd, maar blijven
eveneens heel lang.

Trouwens, verschillende bepalingen van het ont-
werp vergeten een beslissingstermijn voor de admini-
stratie vast te stellen, wat het gevaar inhoudt van een
voor de burger schadelijke administratieve traagheid.

Tenslotte wordt er verondersteld dat de meeste van
de dwingende adviezen of verplichtende beslissingen
die niet binnen de termijn worden medegedeeld,
ongunstig zijn.

Par ailleurs, en fin de procedure d'adoption d'un
plan communal, Ie projet reserve deux fois trois mois
de reflexion a FExecutif et prevoit qu'en cas de
depassement de delai, Ie plan est repute refuse. Cette
disposition ouvre la porte a des non-decisions domma-
geables.

- Les delais d'instruction des demandes de permis
de batir sont mieux definis, mais restent egalement fort
longs.

Par ailleurs, plusieurs dispositions du projet omet-
tent de fixer un delai de decision ^ 1'adniinistration,
avec Ie risque d'une inertie administrative nuisible au
citoyen.

Enfin, la plupart des avis ou decisions contraignan-
tes non remis dans les delais sont reputes defavorables.

De volgende spreker benadrukt het belang van het
ontwerp van ordonnantie. Het is echter met revolutio-
nair, op een uitzondering na : de Provincie Brabant
speelt geen rol meer op het vlak van de Brusselse
stedebouw. Aldus doet het Gewest aan pionnierswerk
door een door de Federate Staat voorbijgestreefde
insteUing af te schaffen.

In een stadsgewest is de stedebouw het strukture-
rend element bij uitstek. De grond is een zeidzaam niet
na te maken element dat heel spaarzaam moet worden
beheerd.

Inzake planning en stedebouw moet men bijgevolg
de volgende principes in acht nemen :

L'intervenant suivant souligne 1'importance du pro-
jet d'ordonnance. Celui-ci n'est cependant pas revolu-
tionnaire a une exception pres : la disparition du role
de la Province de Brabant dans 1'urbanisme bruxellois.
La Region fait ainsi ceuvre de pionnier en ecartant une
institution depassee par PEtat federal.

Dans une region qui est une ville, 1'urbanisme est
1'element structurant par excellence. Le sol est une
ressource rare qui ne peut se reproduire et doit etre
geree avec parcimonie.

En matiere de planification et d'urbanisme, il faut
done respecter les principes suivants :

1. Verspilling van tijd en ruimte vermijden 1. Eviter les gaspillages de temps et d' espace

Voor de verschillende procedures mbeten redelijke
terniijnen bepaald zijn. '

Instellingen en openbare onderzoeken moeten
plaatsgrijpen en de administratie moet de tijd krijgen
om de nodige analyses uit te voeren. Het getreuzel, de
twijfel en de voortdurende wijzigingen bevorderen
echter de grondspeculatie, wat in een verspilling van
de ruimte kan worden vertaald.

2. Waken over de harmonic van de ruimtelijke orde-
ning en van de ordeningsspecialisten

Stedelijke ruimtelijke ordening heeft nood aan har-
monie, wat niet gelijk staat met eenvormigheid.
Molenbeek moet niet op Sint-Pieters-Woluwe gelij-
ken, maar men moet zachtjes aan van de ene plaats
naar de andere kunnen gaan.

Les differentes procedures doivent avoir des delais
raisonnables.

Les consultations d'instances, les enquetes publi-
ques doivent avoir lieu et 1'administration doit avoir le
temps d'analyse necessaire. Mais les atennoiements,
les hesitations et les modifications, incessantes sont
propices b la speculation fonciere qui peut se traduire
par un gaspillage de 1'espace. .

2. Veiller a 1'harmonie de I'amenagement et des ame-
nageurs

D faut de 1'harmonie dans I'amenagement urbain, ce
qui ne veut pas dire de 1'uniformite. Molenbeek ne
doit pas ressembler a Woluwe-Saint-Pierre, mais 1'on
doit pouvoir passer en douceur d'un endroit a Pautre.
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De wil van de Executieve de economische, sociale
en ecologische ontwikkeling te harmoniseren en de
ruinate te ordenen wordt in de ordonnantie in een
dubbel plansysteem vertaald : het ontwikkelingsplan
en het bestemmingsplan. Een goede zaak, op voor-
waarde dat de plannen zich niet eeuwig blijven tegen-
spreken.

Het soms « krachtige » recht van inzage en van
initiatief van het Gewest op de gemeentelijke stede-
bouw is eveneens zeer positief. De negentien gemeen-
ten vormen een enkele stad. Hoewel men de eigenhe-
den in acht moet nemen, mag de gemeentelijke auto-
nomie toch geen taboe betekenen die de gewestelijke
harmonie verlamt.

Uit het ontwerp van ordonnantie blijken eveneens
de interessante inspanningen die worden gedaan om te
waken voor de harmonie tussen de ordeningsspecialis-
ten.

Aldus vindt men een formele band met de methode
van de milieueffectenstudies. De effectenbeoordeling
die een ontwerp op het milieu in ruime zin heeft,
dragen bij tot het vermijden van tijdverspuling en
vergemakkelijkt de beslissingneming. Een goede effec-
tenstudie doet tijd winnen. Voor het uitwerken van
deze methodologie is een ander ontwerp van ordon-
nantie nodig. De formele band tussen de methodologie
van de effectenstudies en de procedures tot onderzoek
van de aanvragen voor stedebouwkundige vergunnin-
gen vermijdt een overlapping van de procedures.

De problematiek van de milieuvergunning is recht-
streeks verbonden met deze van de stedebouwkundige
vergunning. Voor een reeks als hinderlijk of gevaarlijk
bestempelde inrichtingen kan de ene niet zonder de
andere. Ook al blijkt uit de tekst geen formele band,
toch moet ten mmste worden gehoopt dat dit in de
praktijk wel zo is.

Tenslotte kent men de invloed van het vervoersbe-
leid op de ruimtelijke ordening. Hoe is het « Iris-
plan », dat het vervoersbeleid in het Gewest moet
vertalen, in de door dit ontwerp van ordonnantie
opgestelde planning opgenomen ?

La volonte de 1'Executif d'harmoniser Ie developpe-
ment economique, social, ecologique et 1'amenage-
ment de 1'espace se traduit dans 1'ordonnance par Ie
double systeme de plan : plan de developpement et
plan d'affectation du sol. C'est une excellente chose ^
condition que les plans ne se contredisent pas perpetu-
ellement.

Le droit de regard et d'initiative parfois « muscle »
de la Region sur 1'urbanisme communal est egalement
tres positif. Les dix-neuf communes torment une seule
ville. Tout en respectant les particularites, il ne faut
pas que 1'autonomie communale soit un tabou sterili-
sant 1'harmonie regionale.

Le projet d'ordonnance presente aussi d'interessants
efforts pour veiller a 1'harmonie entre les amenageurs.

On trouve ainsi une liaison formelle avec la methode
des etudes devaluation d'incidences sur 1'environne-
ment. L'evaluation des incidences d'un projet sur
1'environnement au sens large contribue a eviter le
gaspillage de temps et facilite la prise de decisison.
Une bonne etude d'incidences fait gagner du temps.
La mise en place de cette methodologie demande un
autre projet d'ordonnance. La liaison formelle entre la
methodologie des etudes d'incidences et les procedu-
res d'examen des demandes de permis d'urbanisme
permet de ne pas doubler les procedures.

La problematique du permis d'environnement est
egalement etroitement liee au permis d'urbanisme. On
ne peut pas imaginer 1'un sans 1'autre pour toute une
serie d'etablissements qualifies d'incommodes ou de
dangereux. S'il n'y a pas de liaison formelle dans le
texte, il faut au moins esperer qu'il y ait accord dans la
pratique.

Enfin, on connatt 1'influence de la politique des
deplacements sur 1'amenagement du territoire. Com-
ment le plan « Iris », qui doit traduire la politique des
deplacements dans la region, est-il integre dans la
planification prevue par le projet d'ordonnance ?

3. Een ordening voor en door de inwoners

Hier moet men zich verheugen over de juridische
zekerheid die aan de bijzondere procedures van open-
baarmaking en overleg wordt gegeven, bepaald door
een gewoon koninklijk besluit en weldra in een wetge-
vende tekst omgezet, evenals over het onderwerpen
aan het openbaar onderzoek van ontwerpen van
gewestelijke en gemeentelijke stedebouwkundige
reglementen.

3. Un amenagement pour et par les habitants

A cet egard, il faut se rejouir de la securite juridique
donnee aux procedures particulieres de publicite et de
concertation, prevues par un simple arret royal et
bientot coulees en texte legislatif, ainsi que du fait de
mettre ^ 1'enquete publique les projets de reglements
regionaux et communaux d'urbanisme.
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In plaats van gewoon de mening van de mensen te
vragen, moet men de inwoners de mogelijkheid geven
vragen te stellen. Dit vergt een voorafgaande informa-
tie en dus een toegang tot informatie. Een Europese
richtlijn verplicht trouwens deze mogelijkheid voor
toegang tot de informatie inzake milieu. De omzetting
in gewestelijk recht moet dus worden versneld.

Behalve de openbare onderzoeken, waaraan om het
even wie zai kunnen deelnemen, voorziet het ontwerp
dikwijis in de raadpleging van verschillende instanties.
Deze niveaus die tussen de burgers en de verkozenen
liggen, worden hoe langer hoe belangrijker. Eens de
kaderwet gestemd en de uitvoeringsbesluiten geno-
men, zai de toekomstige Gewestelijke Commissie voor
Ontwikkeling ongetwijfeld meer macht hebben dan de
Hoofdstedelijke Raad. Bijgevolg moet de openbaar-
heid van zijn werk worden verzekerd. Bijvoorbeeld
zou het jaarverslag van de Gewestelijke Commissie
voor Ontwikkeling bij de Hoofdstedelijke Raad moe-
ten worden ingediend en niet enkel bij de Executieve.

Tot besluit : dit ontwerp van ordonnantie is niet
revolutionair. Het neemt de filosofie van de organieke
wet van 29 maart 1962 over door een reeks benamin-
gen te wijzigen. Deze wet was niet slecht en nochtans is
Brussel geen stedebouwkundige referentie.

Hoewel de kaderordonnaptie op de stedebouw voor
struktuur zorgt, is hiermee niet eike hindemis geno-
men. Zij moet nog worden toegepast. Dit is het werk
van de Executieve en haar administratie. In ieder geval
moet men vermijden dat de Centrale Staat in de
Brusselse stedebouw voorrechten uitoefent die hij
bezit krachtens artikel 45 van de bijzondere wet van
12januari 1989.

Plus encore que de demander simplement Pavis des
gens, il faut mettre les habitants dans la situation de
pouvoir poser des questions. Cela demande une infor-
mation prealable et done un acces a 1'information. Une
directive europeenne rend d'ailleurs obligatoire cette
possibilite d'acces a 1'information en matiere d'envi-
ronnement. II convient d 'en accelerer la transposition
en droit regional.

Outre les enquetes publiques, auxquelles quiconque
pourra participer, Ie projet prevoit souvent la consulta-
tion de diverses instances. Ces niveaux intermediaires
entre les citoyens et les elus prennent une importance
croissante. Une fois 1'ordonnance-cadre votee et les
arretes d'execution pris, la future Commission regio-
nale de developpement aura sans doute plus de pou-
voir que Ie Conseil regional. II faut done assurer la
transparence de son travail. Par exemple, Ie rapport
annuel de la Commission regionale de developpement
devrait etre depose sur Ie bureau du Conseil regional
et pas seulement entre les mains de 1'Executif.

En conclusion, ce projet d'ordonnance n'est pas
revolutionnaire. II reprend la philosophic de la loi
organique du 29 mars 1962 en modifiant une serie
d'appellations. Cette loi n'etait pas mauvaise et pour-
tant Bruxelles n'est pas une reference urbanistique.

L'ordonnance-cadre sur 1'urbanisme, toute structu-
rante qu'elle soit, n'est pas tout. II reste a Pappliquer.
C'est Ie travail de 1'Executif et de son administration.
11 faut en tout cas eviter que 1'Etat central n'exerce
dans, 1'urbanisme bruxellois les prerogatives qui lui
sont reconnues par Particle 45 de la loi speciale du
12 janvier 1989.

***

Naast een positieve algemene beoordeling van het
ontwerp, maakt een lid een aantal opmerkingen.

***
Un membre fait part de son appreciation generale

positive quant au projet tout en formulant un certain
nombre d'observations.

1. Algemene beoordeling van het ontwerp 1. Appreciation generale du projet

Dit ontwerp van ordonnantie is een historische
opgave die door de Executieve op een voortreffelijke
wijze werd aangepakt :
- de planmatige aanpak zorgt voor een coherentie die

ten zeerste gewenst is en bijdraagt tot de rechtsze-
kerheid van de burger;

- de openbaarheid van bestuur krijgt een concrete
versterkte vorm, zowel qua informatie, openbaar-
making als qua openbaar onderzoek;

- in het samenspel tussen de gewestelijke en de
gemeentelijke overheid wordt op een (in globo)
evenwichtige wijze voorzien;

- en nog andere zeer positieve punten zijn met name :
* de invoering van een vergunning voor reclame-

inrichtingen en uithangborden;

Ce projet d'ordonnance repond b une necessite
historique dont 1'Executif s'est acquitte avec brio :

- Papproche planifiee apporte une coherence que tous
appellent de leurs vceux et contribue a la securite
juridique du citoyen;

- la publicite administrative se voit renforcee et con-
cretisee, tant du point de vue de 1'information et de
la publicite que de celui des enquetes publiques;

- la collaboration entre Ie pouvoir regional et Ie
pouvoir communal est prevue de maniere (globale-
ment) equitable;

- il y a encore d'autres points tres positifs, a savoir :
* Pintroduction d'un permis pour les dispositifs de

publicite et les enseignes;
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* de bredere definiering van de stedebouwkundige
lasten die aan een vergunningsaanvrager kunnen
worden opgelegd;

* de bepalingen waardoor de overheid niet moet
wachten op het einde van een (lang aanslepend)
proces om op te treden tegen misdrijven, die
duidelijk ingaan tegen de voorschriften inzake
ruimtelijke ordening.

Het voomemen van de Executieve om tot een
codificering over te gaan, is prijzenswaardig, want
noodzakelijk voor alle « gebruikers ».

* une definition moins restrictive des charges d'ur-
banisme qui peuvent etre imposees au demandeur
d'un permis;

* les dispositions habiliant les autorites ^ intervenir
avant la fin d'un (long) processus lors d'infractions
manifestes aux prescriptions en matiere d'amena-
gement du territoire.

La volonte de codification de 1' Executif est louable
parce qu'elle est necessaire pour tous les « usagers ».

2. Drie belangrijke vragen 2. Trois questions importantes.

1° De relatie met de economische planning 1° La relation avec la planification economique

Artikelen 1 tot 7 van de kaderwet van 15 juli 1970
houdende organisatie van de planning en de economi-
sche decentralisatie, worden opgeheven. De verplich-
ting om economische vijfjarenplannen op te maken is
dus afgeschaft.

Zoals de Raad van State in zijn advies over het
ontwerp het opmerkt, ontbreken echter in de uitwer-
king van het gewestelijk ontwikkelingsplan de verschil-
lende criteria inzake economische planning, namelijk
werkgelegenheid, inkomsten, investeringen, spaargel-
den, huisvesting, infrastructuur, koopkracht, enz. Die
criteria zouden in artikel 2 van het ontwerp moeten
worden vermeld.

In het ontwerp heeft enkel de bestemming van de
bodem nog een verplichtend karakter.

2° Het niet-regelen van de stadsvernieuwing

In zijn inleidende uiteenzetting vond de Minister-
Voorzitter het niet opportuun om de stadsvernieuwing
in dit ontwerp van ordonnantie op te nemen : « Deze
ordonnantie moet een structureel werkmiddel op lange
termijn worden, daar waar de voor de stadsvernieu-
wing aan te wenden middelen meer conjunctuurgebon-
den zijn. Daarenboven vraagt het uitwerken van een
nieuw globaal kader voor de stadsvernieuwing een
grote inspanning inzake analyse van en aanpassing aan
de bestaande toestanden, wat niet in een zo korte
termijn uitgevoerd kan worden ».

Het lijkt nochtans noodzakelijk de stadsvernieu-
wingsoperaties te kaderen in een globaal gewestelijk
ontwikkelings- en bestemmingsplan, zoals door dit het
ontwerp bepaald. Is het ondenkbaar de krachtlijnen
van een stadsvernieuwingsbeleid in dit ontwerp vast te
leggen, ook al wordt dit dan achteraf in een specifieke
ordonnantie verder uitgewerkt ?

Les articles 1 a 7 de la loi cadre du 15 juillet 1970
portant organisation de la planification et de la decen-
tralisation economique sont abroges. L'obligation
d'etablir des plans economiques quinquennaux est
done supprimee,

Comme Ie fait remarquer Ie Conseil d'Etat dans son
avis sur Ie projet, les differents criteres de planification
economique, ^ savoir 1'emploi, les revenus, les inves-
tissements, 1'epargne, Ie logement, les infrastructures,
le'pouvoir d'achat, etc. font toutefois defaut dans la
mise au point du plan regional de developpement. Ces
criteres devraient etre mentionnes ^ 1'article 2 du
projet.

Dans Ie projet, seule P affectation du sol a encore un
caractere contraignant.

2° L'absence de. regles en matiere de renovation
urbaine.

Dans son expose introductif. Ie Ministre-President a
estime inopportun d'inclure la renovation urbaine dans
ce projet d'ordonnance : « La presente ordonnance
doit etre un outil structurel a long terme alors que les
moyens a mettre en oeuvre pour une politique de
renovation urbaine ont un caractere plus conjoncturel.
De plus, la mise au point d'un cadre nouveau pour la
renovation urbaine demande un effort d'analyse et
d'adaptations aux situations, qu'il n'etait pas possible
de mener en si peu de temps ».

II semble pourtant necessaire d'inscrire les opera-
tions de r6novation urbaine dans un plan regional
global de developpement et d'affectation, tel que Ie
definit ce projet. Est-il impensable de fixer les lignes
de force d'une politique de renovation urbaine dans Ie
projet, meme si elle est developpee ulterieurement
plus en detail dans une ordonnance specifique ?
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Een andere opiossing zou erin kunnen bestaan nu
reeds de algemene principes van dit ontwerp te bepa-
len, en nadien verder uit te werken in 'ordonnantie-
vorm en, in derde instantie, de uivoeringsbesluiten te
nemen.

Une autre solution pourrait consister a prevoir des a
present les. principes generaux dans Ie projet actuel, a
les developper ensuite plus en detail sous forme d'une
ordonnance specifique et, en troisieme lieu, a prendre
les arretes d'execution.

3° De rol van de overheid

De voluntaristische opties inzake de overheidsop-
drachten moeten gesteund worden. Het gaat over een
versterking ten aanzien van de organieke wet van
29 maart 1962.

Anderzijds stelt men echter een verzwakking vast
ten aanzien van de wet van 15 juli 1970,-wat de
economische planning betreft.

Zou men er niet beter aan dpen de economische
planning in een afzonderlijke ordonnantie te regelen,
weliswaar met linken naar deze ordonnantie ?

Dit is wel het geval voor een aantal andere zaken,
namelijk de milieu-effectenstudies, de stadsvernieu-
wing, het gewestelijk grondbeleid, de verkeers-
planning, de monumenten- en landschapszorg en de
veriaten bedrijfsruimten.

Is de rol van de overheid in dit ontwerp niet teveel
die van « controleur » en te weinig die van initiatiefne-
mer of van inspirator?

Gaat het niet teveel om het « beheersen » van de
situatie door de overheid en te weinig om een creatieve
inbreng?

Waar - tenzij tussen de lijnen door - worden de
opties voor (internationale) architectuurwedstrijden
geepliciteerd?

Kan het begrip « stedebouwkundige lasten » niet
uitgebreid worden tot eisen in verband met de keuze
van de architecten? Proberen vanuit de overheid de
projecten van betonarchitecten te corrigeren is minder
interessant dan ab initio betrokken te zijn bij de keuze
van « creadevelingen ».

BiJ zijn inleidende uiteenzetting, legde de Minister-
Voorzitter een belangrijke verklaring af over een
« programma-overeenkomst »tussen de gemeenten en
het Gewest :

« Ze (deze ordonnantie) maakt een betere articula-
tie mogelijk tussen de rol van het gewest en deze van
de respectievelijke gemeenten. De gemeente (...) zai,
via haar gemeentelijk ontwikkelingsplan, de krachtlij-
nen voor haar beleid vastleggen. Dit document, dat
zich vanzelfsprekend situeert binnen het ruimer kader

3° Le role des pouvoirs publics

II y a lieu de soutenir les options volontaristes quant
aux missions .des pouvoirs publics. II s'agit d'un
renforcement par rapport a la loi organique du 29 mars
1962.

Neanmoins, on constate un affaiblissement par rap-
port a la loi du 15 juillet 1970 en ce qui concerne la
planification economique.

Ne vaudrait-il pas mieux regler la planification
economique dans une ordonnance distincte, qui garde-
rait toutefois des liens avec la presente ordonnance?

Cela se fait bien pour plusieurs autres manieres, a
savoir 1'etude des incidences sur 1'environnement, la
renovation urbaine, la politique .fonciere regionale, le
plan des deplacements, la protection des monuments
et des sites et les sites d'activites economiques desafec-
tes.

Les pouvoirs publics n'ont-ils pas trop, dans ce
projet, un role de « contrfileur » et pas assez un role
d'initiateur ou d'inspirateur?

Ne s'agit-il pas trop, pour les pouvoirs publics, de «
maitriser » la situation et pas assez de faire preuve de
creativite?

Ou explicite-t-on les options - a moins que ce ne soit
entre les lignes - des concours d'architecture (interna-
tionaux)?

Le concept de « charges d'urbanisme » ne peut-il
etre etendu a des exigences quant au choix des archi-
tectes? II est moins interessant, pour les pouvoirs
publics, de chercher a corriger les projets d'architectes
« betonneurs » que d'etre associe des le depart au
choix de « creatifs ».

Dans son expose introductif, le Ministre-President a
fait une declaration importante sur 1'existence d'un
«contrat-programme» entre les communes et la
Region :

« EIle (la presente ordonnance) permet une meil-
leure articulation entre le role de la Region et celui des
communes. La commune (...) arretera les lignes de
force de sa politique par le biais de son plan communal
de developpement. Ce document, qui se situe naturel-
lement dans le cadre plus large du plan regional de
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van het gewestelijk ontwikkelingsplan, zai dankzij de
vermelding van de beoogde prioriteiten, middelen en
strategieen, de basis vormen van een programma-
overeenkomst met het Gewest en als dusdanig volledig
kaderen in het beleid van administratief toezicht dat ik
sedert het begin van de legislatuur aan het opbouwen
ben ».

Als zodanig is die programma-overeenkomst niet in
het ontwerp terug te vinden.

Enkele vragen hierover :
* Het gemeentelijk ontwikkelingsplan vormt de basis

voor een « programma-overeenkomst ». Wat bete-
kent dit concreet ?

* In weike mate is het wenselijk dat de gemeentelijke
autonomie beperkt wordt? Een wat uitvoeriger
verantwoording kan het fundamentele debat over de
Brusselse identiteit ten goede komen.

* Wat is de specifieke link van deze ordonnantie met
het beleid inzake administratief toezicht ?

* Een programma-overeenkomst heeft te maken met
fmancien. In het ontwerp is in diverse artikelen
sprake van de mogelijkheid dat de Executieve
subsidies aan de gemeenten toekent (onder meer
artikelen 8, 12, 15, 18,...)
Wat zijn concrete opties terzake vanwege de Execu-
tieve? Weike rechtszekerheid is hier aanwezig voor
de gemeenten?

3. Enkele andere opmerkingen

1° De openbaarheid van bestuur en de adviesfuncties

- De openbaarheid van bestuur is een specifiek
aandachtpunt in dit ontwerp van ordonnantie. Het lid
staat hier volledig achter.

- In de ingebouwde adviesfuncties zitten echter
enkele anomalieen die moeten worden weggewerkt.

Zo is het positief dat in een aantal gevallen een
advies van de plaatselijke overlegcommissie vereist is
(cfr. art. 11, lid 2, art. 159,...). Daarentegen is het
onaanvaardbaar dat in verband met de adviesfunctie
van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie her-
haalde malen gesteld wordt dat « geen advies gelijk is
aan een gunstig advies » (cfr. art. 18, 20, 28, 156,...).

De opdracht van deze Commissie is van die aard dat
het niet-uitbrengen van een advies onaanvaardbaar is.
De weigering tot het geven van een advies dient
gesanctioneerd te worden.

- Enkele keren komt volgende zin voor : « De
adviezen die niet werden uitgebracht worden geacht
gunstig te zijn ». Deze formulering is zinloos. Een
advies dat niet bestaat kan niet gunstig zijn.

developpement et qui mentionne les priorites, moyens
et strategies vises, constituera la base d'un contrat
programme avec la Region et, en tant que tel, s'ins-
crira pleinement dans la politique de tutelle develop-
pee depuis Ie debut de la legislature ».

Ce contrat-programme ne se retrouve pas en tant
que tel dans Ie projet.

Quelques questions a ce sujet :
* Le plan regional de developpement constitue la base

d'un « contrat programme ». Que signifie concrete-
ment ce point?

* Dans quelle mesure est-il souhaitable de limiter
1'autonomie communale? Une justification un peu
plus detaillee peut contribuer au debat fondamental
sur 1'identite bruxelloise.

* Quel est le lien specifique entre cette ordonnance et
la politique en matiere de tutelle administrative ?

* Un contrat-programme porte sur les finances. Dans
le projet, plusieurs articles prevoient la possibility
pour 1'Executif d'accorder des subsides aux commu-
nes (entre autres les articles 8, 12, 15, 18,...).

Quelles sont les options concretes de 1'Executif en
cette matiere? De quelle securite juridique peuvent
beneficier les communes dans ce cadre?

3. Quelques autres observations

1° La publicite administative et les fonctions consultati-
ves.

- La publicite administrative fait 1'objet, dans ce
projet d'ordonnance, d'une attention specifique. Le
membre se rallie tout a fait a cette option.

- Dans les fonctions consultatives prevues, subsis-
tent toutefois un certain nombre d'anomalies qui
doivent disparaitre.

Alors qu'il est positif (fexiger un avis de la commis-
sion locale de concertation dans un certain nombre de
cas (cfr. art. 11, alinea 2, art. 159,...), il est inaccepta-
ble qu'en ce qui concerne la fonction consultative de la
Commission regionale de developpement, il soit sti-
pule a plusieurs reprises que « I'absence d'avis equi-
vaut a un avis repute favorable » (cfr. art. 18, 20, 28,
156,...).

La mission de cette Commission est de nature telle
qu'il est inacceptable qu'elle n'emette pas d'avis. Le
refus d'emettre un avis doit etre sanctionne.

- On voit apparattre plusieurs fois la phrase : « Les
avis qui n'auraient pas ete emis sont reputes favora-
bles ». Cette formulation n'a aucun sens. Un avis qui
n'existe pas ne peut pas etre favorable.
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2° De institutionele vereenvoudiging

De afschaffing van het provinciaal niveau (Besten-
dige Deputatie) in het ontwerp moet gesteund worden.

De bevoegdheden van de Vice-Gouverneur van
Brabant inzake ruimtelijke ordening in Brussel moeten
eveneens expliciet opgeheven worden, terwille van de
coherentie.

2" La simplification institutionnelle

La suppression, dans ce projet, du niveau provincial
(Deputation permanente) doit etre soutenue.

II y a egalement lieu, pour des raisons de coherence,
d'abroger explicitement les competences du Vice-
Gouverneur du Brabant en matiere d'amenagement
du territoire.

3° Het Stedebouwkundig College 3° Le College d'urbanisme

- Het is uitdrukkelijk gesteld dat het geen admini-
stratieve rechtsmacht is. Zou er geen administratieve
rechtsmacht ingesteld moeten worden inzake beroe-
pen?

- Wat zijn samensteliing betreft, bestaat het uit drie
deskundigen, aangewezen door de Executieve. Er zai
dus geen politieke vertegenwoordiging meer zijn om
de beroepen inzake stedebouw te onderzoeken. Nu is
dat een bevoegdheid van de Bestendige Deputatie, die
een zuiver politick orgaan is.

Een gemengde samensteliing (deskundigen - poli-
tieke vertegenwoordigers) zou wenselijker zijn om,
naast de juridische en administratieve kennis, een
coherentie van beleid te verzekeren.

4° Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan

. - De mededeling aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad (art. 19) is een te zwakke formule.

Anderzijds gaat het voorstel om dit plan door de
Hoofdstedelijke Raad zeif te laten aannemen te ver.
Een goede opiossing ligt in de vorm van een officiele
mededeling van de Executieve, waarop een debat
volgt dat in gemotiveerde moties kan resulteren.

Het besluit van de Executieve wordt dan enige tijd
nadien in het Staatsblad gepubliceerd, na eventueel
aangepast te zijn door de Executieve.

- Moet de geldigheidsduur van het gewestelijk ont-
wikkelingsplan tot een zittingstijd beperkt worden?
De wijzigingsprocedure (art. 20 verijzend naar art. 18
en 19) houdt voldoende mogelijkheden in opdat na de
verkiezingen, een nieuwe Executieve, uitgaande van
een nieuwe politieke meerderheid, eventuele nieuwe
opties zou kunnen inbouwen.

- De formulering van de wijzigingsprocedure in § 2
van artikel 20 leidt tot verwarring, zodanjg zeifs dat de
tekst tot een interpretatie kan aanleiding geven die het
omgekeerde inhoudt van de bedoeling die voorstaat.

- II est expressement dispose qu'il ne s'agit pas
d'une juridiction administrative. Ne faudrait-il pas
instituer une juridiction administrative en matiere de
recours ?

- Le College d'urbanisme est compose de trois
experts designes par PExecutif. II n'y aura done plus de
representation politique pour examiner les recours en
matiere d'urbanisme. Actuellement, il s'agit d'une
competence de la Deputation permanente qui est un
organe purement politique.

II serait preferable que la composition du College
soit mixte (experts - representants politiques) pour
assurer, outre les connaissances juridiques et adminis-
tratives, une coherence politique.

4° Le plan regional de developpement

- La communication au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale (art. 19) est une formule trop
faible.

D'autre part, la proposition de faire adopter ce plan
par le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale lui-
meme va trop loin. Une bonne solution consiste a pre-
voir une communication officielle de I'Executif suivie
d'un debat pouvant deboucher sur des motions moti-
vees.

L'arrete de I'Executif est alors public quelque temps
plus tard au Moniteur beige apres avoir ete adapte
eventuellement par I'Executif.

- La duree de validite du plan regional de develop-
pement doit-elle etre limitee a une legislature ? La pro-
cedure de modification (art. 20, renvoyant aux art. 18
et 19) contient assez de possibilites pour qu'apres les
elections, un nouvel Executif, issu d'une nouvelle
majorite politique, puisse eventuellement introduire
de nouvelles options.

- La formulation de la procedure de modification
au § 2 de Particle 20 prete a confusion, a un point tel
que 3e texte peut meme donner lieu a une interpreta-
tion contraire a 1'intention exprimee.
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5° Het gemeentelijk ontwikkelingsplan en de bijzondere 5° Le plan communal de developpement et les plans
bestemmingsplannen particuliers d'affectation du sol

Het artikel 41 voorziet in een goedkeuring door de
Executieve van het gemeentelijk ontwikkelingsplan. In
alinea 3 wordt bepaald dat een weigering van de
goedkeuring door de Executieve met redenen omkleed
moet zijn. Dit is vanzelfsprekend en minimaal.

Daarom is de laatste zin van alinea 2 - namelijk « Bij
gebrek aan een beslissing van de Executieve binnen de
voorgeschreven termijnen (= zes maanden) wordt het
plan geacht te zijn geweigerd » - onaanvaardbaar en
totaal onbegrijpelijk.

Dezelfde bedenking geldt voor artikel 52 betref-
fende een bijzonder bestemmingsplan.

L'article 41 prevoit que 1'Executif approuve le plan
communal de developpement. L'alinea 3 dispose
qu'un refus de 1'Executif doit etre motive, II s'agit 1̂
bien evidemment d'une condition minimale.

C'est pourquoi la derniere phase de 1'alinea 2 - a
savoir « A defaut de decision de 1'executif dans les
delais prescrits (= six mois), le plan est repute refuse »
- est inacceptable et totalement incomprehensible.

La meme objection s'applique a 1'article 52 concer-
nant un plan particulier d'affectation du sol.

6° De bestemmingswijzigingen

Dit ontwerp zou ook maatregelen tegen de illegale
bestemmingswijzigingen van woningen tot kantoren
kunnen bepalen.

Zo lijkt de verplichte aanduiding van de vastgestelde
bestemming van alle onroerende goederen bij ver-
koop- of verhuuraankondigingen (bij notaris of via
publiciteitsbladen of affiches) een van de mogelijk-
heden.

6° Les modifications d'affectation du sol

Le projet pourrait egalement prevoir des mesures
contre les modifications illegales d'affectation du sol
consistant a transformer des logements en bureaux.

Ainsi, il est possible de prevoir 1'obligation de
mentionner 1'affectation arretee pour tous les biens
immeubles lors des annonces de vente ou de location
(par notaire, dans des journaux publicitaires ou par
voie d'affiches).

4. Een paar terminologieproblemen
/

1° De definiering van een aantal begrippen

- Het opschrift van het ontwerp van ordonnantie
vermeldt niet het begrip « ontwikkeling », alhoewel
dit een belangrijk aspect ervan is,

- Bij een zeer aandachtige, vergelijkende lectuur
van de diverse teksten (ordonnantietekst zeif, memo-
rie van toelichting, advies van de Raad van State) valt
op dat de exacte definiering van bepaalde begrippen
moeilijk is.

Vooreerst het nieuwe begrip « ontwikkeling », dat
soms gedefinieerd wordt als de vervangende notie voor
« ruimtelijke ordening » (memorie van toelichting,
p. 26), even verder wordt het : « dit begrip (ontwikke-
ling) dekt het begrip economische planning, leefmilieu
en grondbeleid ».

Artikel 2 van de ordonnantie spreekt dan weer over
« ontwikkeling, met inbegrip van de ruimtelijke orde-
ning... ». In het opschrift van de ordonnantie wordt
het begrip « stedebouw » gehanteerd, daar waar dit
begrip enger is dan de term « ruimtelijke ordening »
(cfr. onder meer artikel 6, § I.I. van de wet van
8 augustus 1980 en het advies van de Raad van State,
p. 79).

4. Quelques problemes de terminologie

1° La definition d'un certain nombre de concepts

- L'intitule du projet d'ordonnance ne mentionne
pas le concept de « developpement » alors qu'il
constitue un aspect important du projet.

- On remarque, ^ la lecture attentive et compara-
tive des differents textes (texte de 1'ordonnance meme,
expose des motifs, avis du Conseil d'Etat), qu'il est
difficile de definir exactement certaines notions.

Tout d'abord, le nouveau concept de « developpe-
ment » qui est tantot defini comme la notion rempla-
cant celle d'« amenagement du territoire » (expose des
motifs ps. 26) tantot comme suit : « ce concept (le
developpement) couvre le concept de la planification
ecohomique, de 1'environnement et de la politique
fonciere ».

L'article 2 de 1'ordonnance parle quant a lui du
« developpement, en ce compris 1'amenagement de
son territoire... ». L'intitule de 1'ordonnance utilise le
concept d'« urbanisme » alors que ce concept est plus
etroit que celui d'« amenagement du territoire » (cfr.
entre autres 1'article 6, § I.I. de la loi du 8 aout 1980 et
1'avis du Conseil d'Etat, p. 79).
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- De basiscriteria van de verschillende plannen
zulien ook herzien moeten worden en met elkaar in
overeenstemming gebracht.

Zo is bijvoorbeeld het gewestelijk ontwikkelingsplan
opgevat op basis van economische, sociale, verkeers-
en milieubehoeften, maar het gewestelijke bestem-
mingsplan kan ervan afwijken op grond van nieuwe
economische, sociale, culturele of milieubehoeften,

- Les criteres de base des differents plans devront
aussi etre revus et harmonises.

C'est ainsi, par exemple, que Ie plan regional de
developpement a etc concu sur la base de besoins
economiques, sociaux, de deplacements et d'environ-
nement alors que Ie plan regional d'affectation du sol
peut y deroger sur la base de nouveaux besoins
economiques, sociaux, culturels ou d'environnement.

2° De begrippen « verordening » en « reglement » 2° Les concepts de « verordening » et de « reglement »

D'un point de vue legistique, ne devrait-on pas
remplacer Ie concept de « verordening » par Ie concept
de « reglement.», pour Ie differencier des reglements
qui sont adoptes par les commissions communautrai-
res, 1'Assemblee reunie et Ie Conseil de Bruxelles-
Capitale lorsqu'il legifere en tant que Conseil de
1'Agglomeration?

Vanuit het oogpunt van de logistiek zou het begrip
«verordening » beter vervangen worden door het
begrip «reglement », teneinde het onderscheid te
maken met de verordeningen die door de Gemeen-
schapscommissies, de Verenigde Vergadering en de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad - die als Agglomera-
tieraad wetten maakt - worden opgenomen.

De «verordeningen » waarover sprake in deze
ordonnantie worden uitgevaardigd door de Executieve
of door de gemeenteraad. In beide gevallen lijkt het
wenselijk te spreken over « reglementen ».

In het Frans is er geen probleem, beide termen zijn
identiek : « reglement ».

3" De taalcorrectie van de Nederlandse tekst van het
ontwerp

De coherentie van de Nederlandse tekst van het
ontwerp moet nagekeken worden. Zo wordt het begrip
« amenagement » in een aantal gevallen « ruimtelijke
ordening », in een aantal andere gevallen « aanleg ».

Sommige taalfouten hebben belangrijke juridische
gevolgen, zoals bijvoorbeeld de overeenstemming tus-
sen het Franse woord «infraction » en het Neder-
landse woord « misdrijf », dat de algemene benaming
is waarvan de « overtredingen » een categoric zijn.

Als besluit kan het verdienstelijk werkstuk van de
Executieve via de parlementaire werkzaamheden in de
commissie nog gevoelig verrijkt worden.

Doch kunnen de fundamentele bekommernissen en
de krachtlijnen van het ontwerp van ordonnantie
gesteund worden.

Les « verordeningen » dont il est question dans la
presente ordonnance sont edictes par 1'Executif ou par
Ie Conseil communal. Dans les deux cas, il me semble
souhaitable de parler de « reglementen ».

n n'y a pas de probleme en francais: les deux termes
sont identiques (« reglement »).

3° Les corrections linguistiques a apporter au texte
neerlandais du projet

II y a lieu de verifier la coherence du texte neerlan-
dais du projet. Ainsi, Ie concept d'« amenagement »
est rendu dans certains cas par les mots « ruimtelijke
ordening » et dans d'autres par « aanleg'».

Certaines erreurs linguistiques ont d'importantes
consequences juridiques, comme par exemple la con-
cordance entre Ie mot francais « infraction » et Ie mot

' neerlandais « misdrijf » qui ne couvre en fait d'une
categoric de toutes les infractions existantes.

En conclusion. Ie travail parlementaire en commis-
sion peut encore enrichir sensiblement 1'excellent
document de travail de 1'Executif.

Toutefois, les preoccupations fondamentales et les
lignes de force du projet d'ordonnance peuvent etre
soutenues.

Na een eerste lezing dacht een ander lid dat het
voorgestelde ontwerp slechts een aanpassing was van
de organieke wet van 1962, een nieuwe procedurewet-
geving, met weinig treffende vernieuwingen.

Uit een grondiger lezhig blijkt echter een gevaar
voor stedebouwkundige deregulering, te wijten aan
een verwarring tussen de cycli van economische plan-
ning (korte cycli) en van ruimtelijke planning (lange
termijn).

Un autre membre estimait apres une premiere
lecture que Ie projet presente n'etait qu'une adaptation
de la lot organique de 1962, une nouvelle legislation de
procedure, avec peu d'innovations marquantes,

Une lecture plus approfondie laisse toutefois appa-
rattre un danger de deregulation urbanistique, liee a
une confusion entre des cyles de planification econo-
mique (qui sont des cycles courts) et des cycles de
planification spatiale (qui s'envisagent a long terme).
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Het aan de Hoofdstedelijke Raad voorgestelde
ontwerp is een bijwerking van de wet van 1962, zonder
werkelijke vooruitgang in de bepaling van de doelstel-
lingen. Sedert 1962, sedert de aanvaarding van het
gewestplan in 1979, is het overheersend concept inzake
stedebouw fundamenteel echter gewijzigd. Van het
funktionalisme dat projekten als het World Trade
Center deed ontstaan, ging men over naar overlegpro-
cedures die een grote stap vooruit betekenen inzake
deelneming van en informatie voor de inwoners.
Vandaag kiest men voor een gemengd stadsconcept,
met verwerping van monofunktionele wijken.

Deze evolutie van de concepten zou nog meer in de
bepaling van de doelstellingen van de ordonnantie tot
uiting moeten komen.

De uitdaging is enorm. Een van de treffendste
evoluties van de jongste decennia betreft de moeilijk-
heden voor de steden om hun stedelijke inirastruktuur
te onderhouden of te moderniseren, de renovatie van
de woningen, de rehabilitatie van de centra of van de
industriele gebieden. Deze doelstellingen vereisen een
juiste en rationale planning van het bodemgebruik. De
ordonnantie moet rekening houden met de krachtver-
houdingen tussen de verschillende stedelijke protago-
nisten en de overheid toelaten een regulerende rol
laten spelen.

De ruimtelijke ordening moet rekening houden met
ecologische evenwichten, de lucht en de waterkwali-
teit, het geluidsniveau. Wanneer stedebouwkundige
beslissingen worden genomen staat de gezondheid van
de inwoners op het spel.

De noodzaak de wet van 1962 te hervormen was de
gelegenheid om deze nieuwe dimensies in de ordon-
nantie op te nemen, evenals de gebieden die er niet
meer in voorkomen.

Aldus zou het principe van het behoud van het
architekturaal patrimonium in het huidige ontwerp
verdienen ingeschreven te worden. Het probleem van
de stadsvernieuwing wordt evenmin aangesneden, in
tegenstelling met de verklaring van de Executieve. En
hoever staat het tenslotte met het grondbeleid - onder
meer het probleem van de verwaarloosde gebouwen of
het recht op voorkoop van de overheid - en met de
reglementering van de werven ?

1. Inzake planning lijkt de voorgestelde struktuur
theoretisch zeer logisch te zijn : twee planniveaus,
twee soorten plannen voor elk niveau. Nochtans
weerstaat deze opbouw niet aan analyse.

De planhierarchie is ingewikkeld, zowel door een
vermenging van verplichte en richtinggevende bepalin-
gen binnen eenzelfde plan als door een mengelmoes
van socio-economische planning en ruimtelijke orde-
ning.

Le projet presente au Conseil regional est une mise a
jour de la loi de 1962, sans reelle evolution dans la
definition des objectifs. Or, depuis 1962 ou meme
depuis 1'adoption du plan de secteur en 1979, la
conception dominante en matiere d'urbanisme a fon-
damentalement change. Du fonctionnalisme qui a
donne naissance a des projets comme le World Trade
Center, on est passe aux procedures de concertation
qui sont un grand pas en avant dans la participation et
1'information des habitants et aujourd'hui a une con-
ception mixte de la ville avec un rejet des quartiers
monofonctionnels.

Cette evolution des conceptions devrait davantage
se retrouver dans la definition des objectifs de 1'ordon-
nance.

Le defi est de taille. Une des evolutions les plus
marquantes de ces dernieres decennies concerne les
difficultes pour les villes d'entretenir ou de moderniser
leurs infrastructures urbaines, la renovation des loge-
ments, la rehabilitation des centre ou des zones indus-
trielles. Ces objectifs requierent une planification de
1'usage du sol qui soit rationnelle et juste. L'ordon-
nance doit prendre en compte les rapports de force
entre les differents acteurs urbains et permettre aux
pouvoirs publics de jouer un r61e regulateur.

L'amenagement du territoire ne peut plus ignorer
les equilibres ecologiques, la qualite de 1'air, de 1'eau,
le niveau du bruit. La sante des habitants est en jeu
lorsque des decisions urbanistiques sont prises.

La necessite de reformer la loi de 1962 etait 1'occa-
sion d'introduire ces dimensions nouvelles dans 1'or-
donnance, ainsi que d'y integrer des domaines qui en
sont absents.

Ainsi, le principe de la sauvegarde du patrimoine
architectural meriterait d'etre inscrit dans le projet
actuel. De meme, le probleme de la renovation
urbaine n'est pas aborde, en contradiction avec la
declaration de 1'Executif. Enfin, qu'en est-il de la
politique fonciere - notamment du probleme des
immeubles abandonnes ou du droit de preemption des
pouvoirs publics - et de la reglementation des chan-
tiers?

1. En matiere de planification, la structure proposee
semble theoriquement tres logique : deux niveaux de
plans, deux types de plan par niveau. Cette construc-
tion ne resiste toutefois pas a 1'analyse.

La hierarchic des plans est compliquee a la fois par
un melange de dispositions obligatoires et indicatives
au sein d'un meme plan et par un amalgame de plani-
fication socio-economique et d'amenagement du terri-
toire.
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Deze stmktuur moet als volgt worden verduidelijkt :
enkel de bestemmingsplannen hebben bindende
kracht; ze hebben slechts betrekking op de ruimtelijke
ordening. Deze stmktuur moet eveneens worden
opgebouwd volgens het principe dat het gewestelijk
plan overheerst op het gemeentelijk plan, dat als doel
heeft het te vervolledigen en dat het niet fundamenteel
door afwijkingen kan worden gewijzigd.

De bepalingen die niet als afwijkingen kunnen
worden beschouwd, maar die wijzigingen zouden zijn
(omdat ze een essentieel gegeven raken waarvan de
toepassing onverenigdbaar is met het gewestelijk
plan), houden een herziening van het vroegere plan in.

Indien men juridische zekerheid wil verschaffen,
moet men tenslotte duidelijk bevestigen dat het gewes-
telijk plan de voorschriften van de lagere en er niet
meer mee overeenstemmende plannen opheft.

Cette structure doit etre clarifiee dans Ie sens
suivant; seuls les plans d'affectation du sol ont force
obligatoire; Us ne traitent que de 1'amenagement du
territoire. Cette structure doit egalement etre organi-
see selon Ie principe que Ie plan regional est predomi-
nant sur Ie plan communal, dont 1'objet est de Ie
completer et qu'il ne peut etre modifie fondamentale-
ment par des derogations.

Les dispositions qui ne peuvent etre considerees
comme des derogations mais qui seraient des modifica-
tions (parce qu'elles touchent une donnee essentielle
dont 1'application est incompatible avec Ie plan regio-
nal) impliquent une revision du plan anterieur.

Si 1'on veut assurer une securite juridique, il faut
enfin affirmer clairement que Ie plan regional abroge
les prescriptions des plans inferieurs qui ne lui sont
plus conformes.

a) Het gewestelijk ontwikkelingsplan roept vele vra-
gen en bemerkingen op.

Beweren dat het ontwerp van ordonnantie eveneens
een bijwerking van de kaderwet van 15 juli 1970 op de
economische planning is, lijkt een bewering zonder
grond. Ter zake is het advies van de Raad van State
volledig pertinent. Inderdaad, de wet van 1970 bepaalt
de werkelijke socio-economische parameters die niet
in het ontwerp naar voren komen. s

Bovendien lijkt de binding van de economische
planning, die steunt op korte cycli en die aan conjunc-
turele schommelingen onderhevig is, en de ruimtelijke
planning, een lange termijnaangelegenheid, weinig
pertinent,

De bodembestemmingen kunnen niet enkel volgens
het rythme van de economische conjunctuur evolue-
ren, dit zou de negatie zeif zijn van de stedebouwkun-
dige planning. De stedebouwkundige beslissingen
moeten volgens lange cycli worden genomen.

Tenslotte zou het gewestelijk plan, volgens de
inleidende uiteenzetting van de Minister-Voorzitter,
een optelling zijn van reeds aan de gang zijnde studies,
die echter werden besteld in funktie van verschillende
doelstellingen en zonder gemeenschappelijke metho-
dologie. Vandaag zou een nieuwe studie de synthese
maken : het ontwikkelingsplan. Deze methode is wei-
nig geloofwaardig.

a) Le plan de developpement regional suscite nombre
de remarques et des questions.

Pretendre que le projet d'ordonnance est egalement
une mise a jour de la loi-cadre du 15 juillet 1970 sur la
planification economique semble une affirmation sans
fondement. Sur ce point, 1'avis du Conseil d'Etat est
tout-a-fait pertinent. En effet, la lot de 1970 prevoit de
veritables parametres socio-economiques qui n'appa-
raissent pas dans le projet.

Par ailleurs, la liaison de la planification economi-
que, basee sur des cycles courts et devant faire face ^
des mouvements conjoncturels et de la planification
spatiale qui doit se faire dans le long terme, parait peu
pertinente.

Les affectations du sol ne peuvent evoluer au seui
rythme de la conjoncture economique; ce serait la
negation meme de la planification urbaine. Les decisi-
ons urbanistiques doivent se prendre selon des cycles
longs.

Enfin, selon 1'expose introductif du Ministre-Presi-
dent, le plan regional serait Paddition d'etudes deja en
cours. Ces etudes ont toutefois ete commandoes en
fonction d'objectifs differents et sans methodologie
commune. Aujourd'hui une nouvelle etude en ferait la
synthese : le plan de developpement. Cette methode
est peu credible.

b) Betreffende de gemeentelijke ontwikkelingsplannen
hebben de gemeenten noch de middelen noch het
personeel noch de politieke wil om hen uit te
voeren.

b) Concernant les plans de developpement commu-
naux, les communes n'ont ni les moyens, ni le
personnel, ni encore la volonte politique de les
realiser.
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Het zou beter zijn voor de uitwerking van de nu
vervallen algemene plannen van aanleg (APA) de vijf-
tien jaren werk van de Brusselse Agglomeratie te
valoriseren.

Tot besluit stelt bet lid voor de gemeentelijke ont-
wikkelingsplannen niet uit te voeren en zo te besparen.

c) Wat het gewestelijk bestemmingsplan betreft, wil
het ontwerp van ordonnantie het huidige gewest-
plan actualiseren. Dit uitstekend verdedigingsmid-
del van de Brusselse inwoners werd deze jongste
jaren slecht behandeld. Zijn voornaamste kracht,
te weten zijn grote soepelheid, werd in de loop der
jaren zijn zwakheid.

Het Gewest beschikt niet over een up-to-date versie
van het gewestplan noch over een repertorium van de
afwijkingen. Er zou trouwens jaarlijks een verslag
moeten worden gepubliceerd met het aantal toege-
kende of geweigerde vergunningen, het aantal toege-
kende vierkante meter en de namen van de aanvragers
(een zeer leerrijk gegeven in het geval van grote
projekten). Ook al zijn ten slotte de aan het gewest-
plan verbonden mechanismen zeer belangrijk voor de
deelneming van de inwoners, toch blijven de resultaten
erg duister.

Heeft de Executieve voorstellen ter zake? Zou zij
op positieve wijze de oprichting van een stedebouw-
kundige gegevensbank kunnen overwegen?

d) De bepalingen betreffende het bijzonder bestem-
mingsplan zijn waarschijniijk het best doordachte
deel van het ontwerp. Zij trekken, ten minste
gedeeltelijk, lessen uit de ervaring met de uitwer-
king van de BPA's.

Nochtans verdienden de afwijkingscriteria verduide-
Ujking. Het opstellen van een basisdossier lijkt posi-
tief, evenals het feit dit aan de Overlegcommissie voor
te leggen.

De middelen waarover de gemeenten- beschikken
om te verwezenlijken wat hen wordt gevraagd, evenals
de onaanvaardbare rol die aan de Hoofdstedelijke
Raad wordt gelaten, moeten opnieuw worden over-
dacht.

Het standpunt van de Executieve inzake de rol van
de gemeenten op stedebouwkundig vlak lijkt niet erg
duidelijk en laat niet toe te zeggen wie politick verant-
woordelijk is voor de stedebouwkundige beslissingen.
De respectievelijke rol van de gemeenten en van het
Gewest ter zake zouden moeten worden verduidelijkt.

Het is van groot belang dat de bestemmingen wor-
den verduidelijkt : worden de hotels uit de kategorie
« huisvesting » gehaald? Worden er kulturele bestem-
mingsgebieden geschapen? Wat gebeurt er met de
gebieden voor kollektieve uitrusting die als eerste door
de kantoren worden bedreigd? Weike definitie wordt
er gegeven aan « industrieen met een stedelijk karak-
ter»?

II conviendrait plutot de valoriser les quinze annees
de travail de 1'Agglomeration bruxelloise pour 1'elabo-
ration des plans generaux d'amenagement (PGA) tom-
bes en desuetude.

En conclusion, Ie membre propse de fake 1'econo-
mie des plans de developpement communaux.

c) Quant au plan regional d'affectation du sol, Ie
projet d'ordonnance veut rendre plus actuel Ie plan
de secteur. Cet outil de defense par excellence des
habitants de Bruxelles etait fort malmene ces
dernieres annees. Sa force principale, a savoir sa
grande souplesse, etait devenue au fil des ans sa
faiblesse.

La Region ne possede pas de mise a jour du plan de
secteur ni de repertoire des derogations. II faudrait par
ailleurs publier annuellement un rapport reprenant Ie
nombre de permis accordes ou refuses, Ie nombre de
metres carres autorises, les noms des demandeurs (une
donnee fort instructive dans Ie cas des grands projets).
En conclusion, si les mecanismes lies au plan de sec-
teur sont essentiels pour la participation des habitants,
1'opacite regne quant aux resultats.

L'Executif a-t-il des propositions a faire dans ce
domaine? Pourrait-il envisager favorablement la crea-
tion d'une banque de donnees urbanistiques?

d) Les dispositions relatives au plan particulier d'affec-
tation du sol sont sans doute la partie la mieux
pensee du projet. Elles tirent, au moins en partie,
les lecons de 1'experience en matiere d'elaboration
des PPA.

Cependant les criteres de derogation meritaient
d'etre precises. La realisation d'un dossier de base
semble positive, ainsi que Ie fait de Ie soumettre a la
Commission de concertation.

Les moyens dont disposent les communes pour
realiser ce qui leur est demande ainsi que Ie r61e
inacceptable laisse au Conseil regional doivent etre
repenses.

L'attitude de 1'Executif en ce qui concerne Ie r61e
des communes en matiere d'urbanisme ne semble pas
etre tres claire et ne permet pas de degager clairement
la responsabilite politique des decisions en matiere
d'urbanisme. II conviendrait de clarifier Ie r61e respec-
tif des communes et de la Region en ce domaine.

II est essentiel que les affectations soient precisees :
les hotels seront-ils retires de la categoric «loge-
ment »? Des zones d'affectation culturelle seront-elles
creees? Que vont devenir les zones d'equipement
collectif qui sont les premieres menacees par les
bureaux? Quelle est la definition des « industries a
caractere urbain » ?
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De planning is eveneens een politieke wil en een
gedachtenwijze die weinig in verband staat met de
pragmatische filosofie van de huidige Executieve.
Recente voorbeelden bewijzen dit. Aldus beslist een
bank in uitbreiding, eigenaar van terreinen in bet
industriegebied van Brussel, een groot kantoorprojekt
op te starten. Dit projekt, strijdig met het gewestplan,
wordt in een BPA « op maat » overgenomen dat nu
ook met andere kantoorprojekten wordt uitgewerkt.
Zij genieten de laagste prijzen van de mdustrieterrei-
nen die ze naar voor de Industrie ontoegankelijke
hoogten verheffen. Dit precede is de tegenpool van de
planning. Het is een voluntaristische beslissing, waar-
van de gevolgen op middellange of lange termijn tot
uiting zullen komen.

La planification est egalement une volonte politique
et un mode de pensee peu en rapport avec la philosop-
hic pragmatique de 1'Executif actuel. Des exemples
recents Ie prouvent. Ainsi, une banque en expansion,
proprietaire de terrains dans la zone industrieue de
Bruxelles, decide de developper un grand projet de
bureaux. Ce projet, contraire au plan de secteur, est
repris dans un PPA « sur mesure » en cours d'elabora-
tion avec d'autres projets de bureaux. Ceux-ci profi-
tent des prix plus bas des terrains industriels qu'ils

• entrament vers des niveaux inaccessibles pour les
industries. Ce processus demontre une antithese de la
planification. Celle-ci est une decision volontariste
dont les effets se marquent dans Ie moyen ou Ie long
terme.

De gemeentelijke bestemmingsplannen worden ver-
volledigd door een effektennota, konform de evolutie
van de Europese richtlijnen en volgens de filosofie om
de gevolgen van de ordening zoveel mogeiijk te
bestuderen in afwachting van de omzetting van de
Europese richtlijnen in het gewestelijk recht. Hoe zai
dit worden verwezenlijkt? Weike zijn de erkende
studiebureaus? Wat zullen deze evaluatienota's inhou-
den?

Les plans communaux d'affectation du sol sont
completes par une note d'incidences, en conformite
avec 1'evolution des directives europeennes et selon la
philosophic visant & etudier 1'impact des amenage-
ments Ie plus en amont possible. En attendant 1'intro-
duction de la directive europeenne dans Ie droit
regional, comment cela va-t-il se realiser : quels sont
les bureaux d'etudes agrees? Quel sera Ie contenu de
ces notes d'incidences?

Inzake beroep zou de Bestendige Deputatie haar
bevoegdheden inzake stedebouw (zoals inzake de
uitbatingsvergunning trouwens) worden ontnomen, de
vervanging van de interventie van de Provincie door
deze van het Stedebouwkundig College moet worden
verduidelijkt : hoe verantwoordt de Executieve het
bestaan van dit College? Weike zijn de vereiste
kwaliteiten en de waarborgen van onafhankelijkheid
van zijn leden ? Hoe zai het in de praktijk werken ?

En matiere de recours, la Deputation permanente
serait dessaisie de ses competences en matiere d'urba-
nisme (comme en matiere de permis d'exploitation
d'ailleurs). Cependant Ie remplacement de 1'interven-
tion de la Province par celle d'un College d'urbanisme

,doit etre precise : comment 1'Executif justifie-t-il
Fexistence de ce College? Quelles seront les qualites
requises et les garanties d'mdependance de ses mem-
bres? Comment fonctionnera-t-il en pratique?

2. Wat de onteigeningsprocedures betreft, moet
men de bepalingen van artikel 74 doen vervallen. Ze
zijn een bron van onzekerheid voor de inwoners.

2. En ce qui concerne les procedures d'expropria-
tion, les dispositions de Particle 74 doivent etre suppri-
mees. EIles sont une source d'insecurite pour les
habitants.

3. Inzake de stedebouwkundige vergunning roepen
de opgenomen bepalingen vragen op : blijven de
veranderingen van bestemming aan een vergunning
onderworpen? Zullen de termijnen worden in acht
genomen? Zai de konformiteit van de werken syste-
matisch worden gekontroleerd ? Worden de noden aan
vereist personeel om de kontrole uit te oefenen juist
ingeschat? Aan de probleemstelling van de funktio-
nele mutaties te wijten aan de verbouwing van wonin-
gen tot kantoren werd nog niet tegemoetgekomen.

3. Quant au permis d'urbanisme, les dispositions
prevues suscitent plusieurs interrogations : les change-
ments d'affectation restent-ils soumis a un permis? Les
delais d'obtention seront-ils respectes? La conformite
des travaux sera-t-elle systematiquement controlee?
Les besoins en personnel necessaire pour assurer ce
controle sont-ils evalues? La problematique des muta-
tions fonctionnelles dues a la transformation des
logements en bureaux n'est pas rencontree.

De mogelijkheid de afgifte van een vergunning aan
stedebouwkundige lasten te onderwerpen, is dubbel-
zinnig : betreft dit het fameuze principe van de « com-
pensaties »?

La possibility de subordonner la delivrance d'un
permis a des charges d'urbanisme est ambigue : cela
concerne-t-il Ie fameux principe des «compensa-
tions »?
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Het ontwerp bevat tenslotte een zeker aantal « posi-
tieve discriminaties » ten gunste van de door de
overheid gevraagde vergunningen. Ze moeten aan-
dachtig worden onderzocht, gelet op toestanden zoals
het Borschettecentrum. Het zou beter zijn het vroe-
gere artikel 48 van de wet van 1962 strenger toe te
passen.

Enfin, Ie projet maintient un certain nombre de
« discriminations positives » en faveur des permis
demandes par des pouvoirs publics. Celles-ci doivent
etre examinees attentivement a la lumiere de situations
telles que Ie Centre Borschette. II conviendrait plutot
d'appliquer 1'ancien article 48 de la loi de 1962 avec
plus de rigueur.

*** ***

De volgende spreker is eveneens voorstander van dit
ontwerp. Nochtans leidt de zorg de organieke wet van
29 maart 1962 bij te werken tot procedures die soms te
dichtbij liggen.

Aldus zou in de procedures meer rekening moeten
worden gehouden met het bestaan van de Hoofdstede-
lijke Raad. De rol van de Raad is te beperkt, zoniet
onbestaande.

De Executieve zou het Gewestelijk ontwikkelings-
plan niet zomaar aan de Raad mogen mededelen. Het
zou door deze laatste na een debat in de Raad moeten
worden aangenomen.

Bij de uitwerkingsprocedure van het gewestelijk
bestemmingsplan is in geen enkele bijdrage van de
Raad voorzien. Laten we erop wijzen dat op gemeen-
telijk vlak de BBP's door de Raad aangenomen
worden.

Waarom heeft de Executieve geen rekening gehou-
den met de opmerking van de Raad van State betref-
fende artikel 2 van het ontwerp? Het blijkt niet
voldoende dat het ontwerp eveneens de doelstellingen
van economische planning beoogt.

Er moet worden vermeden dat de gewestelijke en
gemeentelijke bestemmingsplannen te dikwijis worden
gewijzigd, zeifs niet tijdens eike zittingsperiode.

Inzake beroep moet de vervanging van de Besten-
dige Deputatie door een Stedebouwkundig College
worden gesteund. De bevoegdheden van de Besten-
dige Deputatie inzake de gewestelijke taken kunnen
langs een ordonnantie om worden opgeheven.

L'intervenant suivant est globalement favorable a ce
projet. Toutefois, Ie souci de mise a jour de la loi
organique du 29 mars 1962 engendre des procedures
qui en sont parfois trop proches.

Ainsi 1'existence du Conseil regional devrait mieux
etre prise en compte dans les procedures. Le role du
Conseil est trop reduit, voire inexistant.

Le plan regional de developpement ne devrait pas
etre simplement communique par 1'Executif au Con-
seil. II devrait etre adopte par ce dernier, apres un
debat en son sein.

Aucune intervention du Conseil n'est meme prevue
dans la procedure d'elaboration du plan regional
d'affectation du sol. Signalons qu'au niveau commu-
nal, les PPAS sont adoptes par le Conseil.

Pourquoi 1'Executif n'a-t-il pas tenu compte de
1'observation du Conseil d'Etat relative a 1'article 2 du
projet? II n'apparaTt pas suffisamment que le projet
vise egalement des objectifs de planification economi-
que.

II conviendrait d'eviter que les plans regionaux et
communaux d'affectation du sol puissent etre modifies
trop sou vent, ni meme a chaque legislature.

En matiere de recours, il faut appuyer le remplace-
ment de la Deputation permanente par un College
d'urbanisme. Les competences de la Deputation per-
manente relatives aux attributions regionales peuvent
etre abrogees par voie d'ordonnance.

C. HOORZITTINGEN

De Commissie heeft de volgende organisaties en
instellingen gehoord :
- « Inter-Environnement Bruxelles a.s.b.l. »
- Verbond van de Ondernemingen te Brussel v.z.w.
- Conferentie van de Burgemeesters van de gemeen"

ten van het Brusselse Gewest en Vereniging van de
Stad en de Gemeenten van Brussel v.z.w.

C. AUDITIONS

La Commission a precede a 1'audition des organisa-
tions et institutions suivantes :
- Inter-Environnement Bruxelles a.s.b.l.
- Union des Entreprises de Bruxelles a.s.b.l.
- Conference des Bourgmestres des communes de la

Region bruxelloise et Association des Ville et Com-
munes bruxelloises a.s.b.l.
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« Atelier de Recherche et d'Action Urbaines a.s.b.I.
(ARAU) »
Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL)
Beroepsverenigingen van Architecten.

- Atelier de Recherche et d'Action Urbaines a.s.b.I.
(ARAU)

- « Brusselse Raad voor het Leefmilieu » (BRAL)
- Organismes professionnels des Architectes.

1. Inter-Enviroiuiement Bruxelies . 1. Inter-Environnement Bruxelles

De Secretaris-generaal van Inter-Environnement
Bruxelles wijst op de grote lijnen van het advies dat
deze vereniging over het ontwerp van ordonnantie
heeft uitgebracht:
- De milieueffectenbeoordeling is te beknopt. Er zou

uitdrukkelijk een lijst moeten worden opgemaakt
van de projecten die zijn onderworpen aan bekend-
making of een effectenstudie.

- Het planningsstelsel moet de rechtszekerheid van de
inwoners en van de ondernemingen waarborgen en
zorgen voor een harmonieuze ontwikkeling van de
stad op lange termijn. Het ontwerp komt niet aan de
voormelde doelstellingen tegemoet.
Het idee van het ontwikkelingsplan is goed op zich.
De Executieve heeft verklaard dat dit plan richting-
gevend moet zijn. Volgens het ontwerp zou het plan
echter een reglementaire weerslag hebben op de
bodembestemmingen.
Door het ontwikkelingsplan op te nemen in het door
de wet van 1962 bepaalde planningsschema en door
een hierarchic tussen de verschillende soorten van
plannen in te voeren, organiseert het ontwerp een
systeem van stedebouwkundige deregulering.
De ontwikkelings- en bestemmingsplannen moeten
in afzonderlijke hoofdstukken en zonder hierarchi-
sche organisatie worden behandeld.
Enkel de besternmingsplannen moeten regle-
mentaire waarde hebben en een duidelijke hierar-
chic vertonen. Inzake de afwijkingen van plan tot
plan kan het lagere plan enkel de bestemmingen van
het plan van hogere rang preciseren.

- Er zou een enkel stelsel van stedebouwkundige en
uitbatingsvergunningen moeten worden uitgewerkt
om overlapping van procedures te vermijden.

- De bevoegdheden van de Executieve zijn te belang-
rijk. De rol van de Hoofdstedelijke Raad moet
worden herzien.

- Het vermoeden van weigering in geval van uitblijven
van beslissing van de Executieve binnen de bepaalde
termijn kan aan de kaak worden gesteld. In dergelijk
geval zou het dossier bij de Hoofdstedelijke Raad
aanhangig moeten worden gemaakt.

Vragen van de leden en antwoorden van de vereniging

Een lid stelt de volgende vragen :
- Staat Inter-Environnement Bruxelles met betrek-

king tot afwijkingen van plan tot plan toe dat weinig
belangrijke wijzigingen via een bijzonder plan wor-
den aangebracht, zonder wijziging van het streek-
plan?

Le Secretaire general d'lnter-Environnement
Bruxelles rappelle les grandes lignes de 1'avis emis par
cette association sur le projet d'ordonnance :

- L'evaluation des incidences sur renvironnement est
evoquee de maniere trop laconique. II conviendrait
de prevoir explicitement une liste des projets soumis
a notice ou etude d'incidences.

- Le regime de planification doit garantir la securite
juridique des habitants et des entreprises et assurer
un developpement harmonieux de la ville dans le
long terme. Le projet ne rencontre pas les objectifs
precites.
L'idee du plan de developpement est bonne en soi.
Selon la declaration de 1'Executif, ce plan devait etre
indicatif. Toutefois, le projet prevoit qu'il aura un
effet reglementaire sur les affectations du sol.

En inscrivant le plan de developpement dans le
schema de planification prevu par la loi de 1962 et en
organisant une hierarchic entre plans de type diffe-
rent, le projet organise un systeme de deregulation
urbanistique.
Les plans de developpement et les plans d'affecta-
tion du sol doivent etre traites dans des chapitres
distincts et sans organisation hierarchique entre eux.
Seuls les plans d'affectation du sol doivent avoir
valeur reglementaire et etre clairement hierarchises.
Concernant les derogations de plan a plan, le plan
inferieur ne peut que preciser les affectations du
plan superieur.

- II conviendrait de prevoir un regime unique d'auto-
risation d'urbanisme et d'exploitation ce qui evite-
rait les doubles procedures.

- Les pouvoirs accordes a 1'Executif sont trop impor-
tants. Le role du Conseil regional doit etre revu.

- La presomption de refus en cas d'absence de deci-
sion de 1'Executif dans les delais est critiquable. II
conviendrait dans ce cas de prevoir la possibility de
saisir le Conseil regional du dossier.

Questions des membres et reponses de I'association

Un membre pose les questions suivantes :
- Concernant les derogations de plan a plan, Inter-

Environnement Bruxelles admet-elle que des modi-
fications de minime importance se realisent via un
plan particulier, sans modification du plan regional?
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- Is het gemeentelijk ontwikkelingsplan opportuun?
Moet de sociaal-economische planning niet enkel
gelden voor de gewesten ?

Inter- Environnement Bnixelles kan minieme afwij-
kingen toestaan op het gewestelijk bestemmingsplan
via een bijzonder plan, overeenkomstig een door de
Raad van State uitgewerkte rechtspraak. Ze verzet
zich evenwel tegen aanzienlijke wijzigingen van het
streekplan door een bijzonder plan. Men haalt regel-
matig het argument aan dat in het gewestplan « nieuwe
economische behoeften » moeten worden opgenomen,
zoals de bouw van kantoren of hotels of nog de aanleg
van golfterreinen... Deze «nieuwe economische
behoeften » kunnen maar in de gewestelijke stede-
bouw worden ingevoerd via de procedure tot wijziging
van het gewestelijk bestemmingsplan.

Wat de opportuniteit van het gemeentelijk ontwik-
kelingsplan betreft, stemt Inter-Environnement
Bruxelles ermee in dat dynamische gemeenten de
doelstellingen van nun beheer wensen te vermelden.
Dit plan is evenwel verbonden met de duur van de
gemeentelijke zittingstijd. Men loopt dus het gevaar
dat de geintegreerde planning wordt onderworpen aan
de snelheid van de verkiezingen en van de politieke
veranderingen.

Een ander lid stelt de vereniging een vraag in
verband met haar scepticisme tegenover de bepaling in
het ontwerp dat de inwoners en de eigenaars in staat
stelt aan de gemeenteraad te vragen een bijzonder
bestemmingsplan uit te werken (art. 49). Waarom
zouden de goedgekeurde plannen, ingevolge deze

- procedure, daarentegen niet kunnen voorzien in ontei-
geningen ?

Inter-Environnement Bruxelles meent dat deze bepa-
Ung positieve aspecten vertoont. Het debat werd
openbaar gemaakt : de projectontwerper-eigenaar kan
officieel en in het openbaar aan de gemeente vragen
een bijzonder plan van aanleg uit te werken. Op dit
ogenblik worden tal van BPA's op verzoek van de
projectontwerper « op maat » uitgewerkt, maar zon-
der openbaar debat over deze aanvraag.

Toch hangt de toepasbaarheid van deze maatregel
op de inwoners aanzienlijk af van hun cultureel niveau.
Men loopt dus hier het risico van een nieuwe klassen-
strijd tussen rijken en armen.

Bovendien kan deze bepaling worden toegepast op
conflicten tussen buren, zodat het noodzakelijk is geen
onteigeningen toe te staan.

Een lid stelt zich vragen omtrent het voorstel van de
vereniging in het gewestelijk bestemmingsplan priori-
taire gebieden voor stadsvernieuwing op te nemen.
Vermits de vernieuwingen niet van permanente aard

- Le plan communal de developpement est-il oppor-
tun? La planification socio-economique ne doit-elle
pas s'envisager uniquement au niveau regional?

Inter-Environnement Bruxelles peut admettre des
derogations minimes au plan regional d'affectation du
sol via un plan particulier, conformement a une juris-
prudence etablie du Conseil d'Etat. EUe s'oppose
toutefois a des modifications substantielles du plan •
regional par un plan particulier. L'argument usite
regulierement est la necessite d'mtegrer au plan de
secteur des « nouveaux besoins economiques » tels la
construction de bureaux ou d'hotels ou encore la reali-
sation de golfs... Ces « nouveaux besoins economiques
» ne peuvent etre integres dans 1'urbanisme regional
que via la procedure de modification du plan regional
d'affectation du sol.

Concemant Fopportunite du plan communal de
developpement, Inter-Environnement Bruxelles admet
que des communes dynamiques veulent indiquer les
objectifs de leur gestion. Toutefois, ce plan est lie a la
duree de la legislature communale. Le danger existe
done que la planification integree soit soumise au
rythme des elections et des changements politiques.

Un autre membre interroge 1'association sur son
scepticisme concernant la disposition du projet per-
mettant a des habitants et a des proprietaires de
demander au conseil communal 1'elaboration d'un plan
particulier d'affectation du sol (art. 49). D'autre part,
pourquoi les plans adoptes, suite a cette procedure, ne
pourraient-ils prevoir des expropriations?

Inter-Environnement Bruxelles estime que cette dis-
position presente des aspects positifs. Le debat est
rendu plubic : le promoteur-proprietaire peut officiel-
lement et publiquement demander a la commune
d'elaborer un plan particulier d'amenagement. Actuel-
lement de nombreux PPA sont elabores « sur mesure »
a la demande d'un promoteur, mais sans debat. public
sur cette demande.

Toutefois, 1'application de cette mesure aux habi-
tants depend fort de leur niveau culturel. Elle risque
done de reproduire la lutte des riches contre les
pauvres.

Par ailleurs, cette disposition peut trouver a s'appli-
quer en cas de conflits de voisinage, d'ou la necessite
de ne pas permettre des expropriations.

Un membre s'interroge sur la proposition de 1'asso-
ciation visant a inscrire dans le plan regional d'affecta-
tion du sol les zones prioritaires de renovation urbaine.
Les renovations n'ayant pas de caractere permanent,



A-108/2- 90/91 - 51 - A-108/2 - 90/93

zijn, zouden de bepalingen van het gewestelijk bestem-
mingsplan die daarop betrekking hebben, moeten
worden herzien na een bepaalde termijn; dit doet
echter een rechtsonzekerheid ontstaan.

Inter-Environnement Bruxelles preciseert dat haar
voorstel het resultaat is van de traagheid waarmee vele
gemeenten reglementen goedkeuren ter uitwerking en
ter verduidelijking van het beheer van gebieden van
cultureel, historisch of esthetisch belang (ZCHEB),
die in het streekplan zijn opgenomen.

Het lid heeft toch een verstandige opmerking
gemaakt. Men zou veeleer de prioritaire gebieden van
stadsvernieuwing in het gewestelijk ontwikkelingsplan
moeten verduidelijken.

Een ander lid onderstreept dat de opmerkingen van
de vereniging betreffende het planningsschema essen-
tieel zijn.

Welk standpunt neemt de vereniging in inzake het
Stedebouwkundig College en de kwaliteit van de
deskundigen die het samenstellen?

Inter-Environnement Bruxelles legt er de nadruk op
dat de beroepsinstanties onafhankelijk moeten zijn.
De ordonnantie zou de samenstelling en de working
van het Stedebouwkundig College meer moeten ver-
duidelijken. Deze onafhankelijkheid zou kunnen wor-
den gewaarborgd door het voorzitterschap van het
CoUege toe te vertrouwen aan een magistraat en'de
zittingen op verzoek van de eisende partij openbaar te
maken.

les dispositions du plan regional d'affectation du sol
qui les concernent, devraient done etre revues au bout
d'un certain delai, ce qui est generateur d'insecurite
juridique.

Inter-Environnement Bruxelles precise que sa propo-
sition decoulait de 1'inertie de nombreuses communes
d'adopter des reglements finalisant et precisant la
gestion des zones d'interet culturel, historique ou
esthetique (ZICHE) prevues au plan de secteur.

La remarque du membre est toutefois judicieuse. II
conviendrait plutot de preciser les zones prioritaires de
renovation urbaine dans Ie plan regional de developpe-
ment.

Un autre membre souligne que les remarques de
1'association relatives au schema de planification sont
fondamentales.

Quelle est la position de 1'association quant au
College d'urbanisme et a la qualite des experts qui Ie
composeront?

Inter-Environnement Bruxelles insiste sur la neces-
saire independance des instances de recours. L'ordon-
nance devrait mieux preciser la composition et Ie
fonctionnement du College d'urbanisme. Confier la
presidence de ce College a un magistral et prevoir la
publicite des seances a la demande du requerant sont
deux garanties d'independance.

2. Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB) 2. Union des Entreprises de Bruxelles (UEB)

De afgevaardigd bestuurder van het Verbond van
Ondernemingen te Brussel betreurt eerst en vooral dat
het ontwerp van ordonnantie is uitgewerkt zonder de
betrokken kringen daarover te hebben geraadpleegd.

Volgens het in het ontwerp van ordonnantie opge-
nomen planningsschema wordt de economische plan-
ning georganiseerd in het kader van de ruimtelijke
ordening. Door deze opvatting worden de economi-
sche en sociale problemen vooral behandeld in het
licht van de ruimtelijke ordening. De ruimtelijke
ordening mag slechts een van de instrumenten zijn om
de verwezenlijking van de sociaal-economische doel-
stellingen na te streven.

Aldus wordt het economisch en sociaal debat over-
geheveld van de representatieve organisaties van de
sociale partners naar een « Gewestelijke Ontwikke-
lingscomimssie » waarvan de samenstelling niet is
gepreciseerd. Het Verbond van Ondernemingen te
Brussel eist dat de verschillende wetgevingen tot
organisatie van het sociaal-economisch debat en tot
bepaling van de vertegenwoordiging van de sociale
partners worden nageleefd.

L'administrateur-delegue de 1'Union des Entrepri-
ses de Bruxelles regrette tout d'abord que Ie projet
d'ordonnance ait ete elabore sans aucun contact avec
les milieux concernes.

Le schema -de planification adopte par Ie projet
d'ordonnance consiste a organiser la planification
economique dans le cadre de I'amenagement.du terri-
toire. Cette conception conduit a aborder les questions
economiques et sociales sous 1'angle dominant de
1'amenagement du territoire. Or, 1'amenagement du
territoire ne doit etre qu'un des instruments permet-
tant de poursuivre la realisation des objectifs socio-
economiques.

Ainsi, le debat economique et social est transfere
des organisations representatives des partenaires soci-
aux vers une « Commission regionale de developpe-
ment» dont la composition n'est pas precisee. L'Union
des Entreprises de Bruxelles exige le respect des
diverses legislations organisant le debat socio-econo-
mique et determinant la representation des partenaires
sociaux.
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De ingewikkelde hierarchic van de vier normatieve La complexite de la hierarchic des quatre niveaux
niveaus leidt tot rechtsonzekerheid. normatifs genere Finsecurite juridique.

De bevoegdheden zijn versnipperd. Zo wordt de
adviesbevoegdheid van de « Gewestelijke Agglomera-
tiecommissie » voor de ontwerpen van bijzondere
plannen van aanleg overgeheveld naar de 19 overleg-
commissies.

De Gewestexecutieve en de politieke of administra-
tieve overheid beschikken in het algemeen over een
ruime discretionaire macht. Zo kunnen ze bij de
goedkeuring van een gemeentelijk ontwikkelingsplan
vroeger toegekende, maar niet conforme verkavelings-
vergunningen vernietigen. Ze kunnen ook via de
gemachtigde ambtenaar een regelmatig toegekende
bouw- of verkavelingsvergunning schorsen, omwille
van een interpretatie van de economische conjunctuur.

Sommige bepalingen zijn te pietepeuterig. Dit is het
geval voor de procedure waarin is voorzien in geval
van wijzigingen aan de inrichting van een gebouw.

Tal van subjectieve criteria worden overwogen
inzake planning en vergunningen, zoals schoonheid of
een verplichting zuinig te beheren.

Tenslotte is het vermoeden van weigering in geval
van uitblijven van beslissing van de Executieve binnen
de opgelegde termijn in tegenspraak met de verplich-
ting de weigering te motiveren.

Le pouvoir est parcellise. Par exemple, la compe-
tence d'avis de la « Commission regionale d'Agglome-
ration » sur les projets de plan particulier d'amenage-
ment est transferee aux dix-neuf commissions de
concertation.

L'Executif regional et les autorites politiques ou
administratives en general disposent d'un large pou-
voir discretionnaire. Ainsi, la possiblite, lors de 1'adop-
tion d'un plan communal de developpement, d'annuler
des permis de lotir octroyes anterieurement mais non
conformes. Ou encore, la suspension par le fonction-
naire-delegue d'un permis de batir ou de lotir regulie-
rement octroye, en raison d'une interpretation de la
conjoncture economique.

Certaines dispositions sont exagerement tatillonnes.
Ainsi, la procedure prevue en cas de modifications de
1'amenagement interieur d'un immeuble.

Plusieurs criteres subjectifs sont introduits en
matiere de planification et de permis, tels la beaute ou
une obligation de gerer avec parcimonie.

Enfin, la presomption de refus en cas d'absence de
decision de 1'Executif dans le delai present contrevient
a 1'obligation de motiver le refus.

Vragen van de leden en antwoorden van het verbond

Een lid onderstreept dat de wetgeving inzake de
uitbatingsvergunning (milieuvergunning) de ontwikke-
ling van het economische leven in Brussel kan bein-
vioeden. Wat is het standpunt van het verbond ter
zake?

Het Verbond van Ondernemingen te Brussel is er
zich van bewust dat het ontwerp van ordonnantie met
betrekking tot de milieuvergunning risico's doet ont-
staan voor de industrie in Brussel. Een door de
Minister belast met Economic voorbereid ontwerp van
ordonnantie houdt evenwel rekening met deze toe-
stand door in bijzondere hulp te voorzien voor de
Brusselse ondernemingen die met milieuproblemen te
kampen hebben. De sociale partners hechten hun
goedkeuring aan deze bij de Commissie van de Euro-
pese Gemeenschappen ingediende bepalingen.

Een ander lid vraagt zich af of de bezwaren van het
verbond met betrekking tot de integratie van de
sociaal-economische planning en van de ruimtelijke
planning zouden worden opgeheven, indien de sociaal-
economische kringen in de Gewestelijke Ontwikke-
lingscommissie zouden zijn vertegenwoordigd.

Questions des membres et reponses de 1'association

Un membre souligne que la legislation relative au
permis d'exploitation (autorisation d'environnement)
peut influencer le developpement de la vie economi-
que a Bruxelles. Queue est la position de 1'association
a ce sujet ?

L'Union des Entreprises de Bruxelles est consciente
que le projet d'ordonnance relatif a 1'autorisation
d'environnement entraine des risques pour les indus-
tries a Bruxelles. Un projet d'ordonnance, prepare par
le Ministre de 1'Economie, tient toutefois compte de
cette situation en prevoyant des aides specifiques en
faveur des entreprises bruxelloises confrontees a des
problemes d'environnement. Ces dispositions, soumi-
ses b la Commission des Communautes europeennes,
rencontrent 1'accord des partenaires sociaux.

Un autre membre se demande si les objections de
1'association relatives a 1'integration de la planification
socio-economique et de la planification spatiale
seraient levees en cas de representation des milieux
socio-economiques dans la Commission regionale de
developpement.
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Volgens het Verbond van Ondernemingen te Brussel
kan enkel de Economische en Sociale Raad van het
Brusselse Gewest een adviesbevoegdheid hebben
inzake sociaal-economische problemen. Deze Raad
werkt op dit ogenblik, ondanks de moeilijke werkom-
standigheden.

Het ontwerp van ordonnantie vertrouwt het onder-
zoek van de ontwerpen van gewestelijke ontwikke-
lingsplannen - met de daaruit voortvloeiende econo-
mische en sociale debatten - toe aan een Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie. Al zijn de sociale partners in
deze commissie vertegenwoordigd, ze bevat eveneens
tal van gesprekspartners die met de ruimtelijke veror-
dening vertrouwd zijn, maar niet bevoegd zijn om over
sociaal-economische problemen te debatteren.

Het Verbond van Ondernemingen te Brussel stelt
eveneens dat de sociaal-economische planning niet in
het ontwerp van ordonnantie kan worden behouden.

Een lid betreurt eveneens dat instellingen, zoals de
Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
(GCRO), de Economische en Sociale Raad (ESR) of
de Raad voor het Milieu van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest, niet over het voorontwerp van ordon-
nantie zijn geraadpleegd.

Hoe staat het verbond tegenover de versnippering
van de bevoegdheden inzake stedebouw tussen het
Gewest en de gemeenten ?

Vanwaar die terughoudendheid ten overstaan van
het stedebouwkundig attest?

Het Verbond van Ondernemingen te Brussel is er
voorstander van dat de gemeenten verantwoordelijk
zijn voor de ruimtelijke ordening, maar met mechanis-
men die een stedebouwkundige samenhang op gewes-
telijk vlak waarborgen. Aldus wenst het de huidige
bevoegdheden en de samenstelling van de « Geweste-
lijke Agglomeratiecommissie » voor adviezen inzake
de bijzondere plannen van aanleg te behouden.

Het stedebouwkundig attest moet worden verduide-
lijkt. In het ontwerp wordt dit begrip te beknopt
omschreven. De procedure voor afgifte van het attest
is identiek met die voor de stedebouwkundige vergun-
ning. Het stedebouwkundig attest is dus niet meer zo
aantrekkelijk. Onze voorkeur moet naar de huidige
procedures gaan.

Een ander lid zou het standpunt van het verbond
willen kennen in verband met de volgende proble-
men :
- Moet de huidige samenstelling van de overlegcom-

missies worden behouden of gewijzigd?

Pour Y Union des Entreprises de Bruxelles, seui ie
Conseil economique et social regional bruxellois peut
exercer une competence consultative relative aux pro-
blemes socio-economiques. Ce Conseil fonctionne
actuellement, malgre des conditions de travail diffici-
les.

Le projet d'ordonnance confie 1'examen du projet de
plan regional de developpement - avec le debat econo-
mique et social qu'il implique - a une Commission
regionale de developpement. Meme en cas de repre-
sentation des partenaires sociaux en son sein, cette
commission comprendra egalement de nombreux
interlocuteurs representant des sensibilites liees a
1'amenagement du temtoire, rnais qui ne sont pas
competentes pour debattre des questions socio-econo-
miques.

L'Union des Entreprises de Bruxelles confirme ega-
lement qu'elle estime que la planification socio-econo-
mique ne peut etre maintenue dans le projet d'ordon-
nance.

Un membre regrette egalement 1'absence de consul-
tation sur 1'avant-projet d'ordonnance d'organismes
tels la Commission regionale d'amenagement du Terri-
toire (CRAT), le Conseil economique et social
(CESRB) ou encore le Conseil de 1'Environnement
pour la Region de Bruxelles-Capitale.

Quelle est la position de 1'association sur la parcelli-
sation des responsabilites entre la Region et les
communes en matiere d'urbanisme ?

Pourquoi une reticence a Regard du certificat d'ur-
banisme?

L'Union des Entreprises de Bruxelles est partisan
d'une responsabilite des communes en matiere d'ame-
nagement du temtoire, ,mais avec des mecanismes
garantissant une coherence urbanistique au plan regio-
nal. Ainsi, elle souhaite le maintien des competences
et de la composition actuelles de la « Commission
regionale d'Agglomeration » en matiere d'avis sur les
projets de plan particulier d'amenagement.

Le certificat d'urbanisme doit etre precise. Le projet
definit cette notion de maniere trop laconique. La
procedure de delivrance du certificat est identique a
celle prevue pour le permis d'urbanisme. Le certificat
d'urbanisme perd done son attrait. Les procedures
actuelles soot preferables.

Un autre membre voudrait connaitre la position de
1'association sur les questions suivantes :

- La composition actuelle des commissions de concer-
tation doit-elle etre maintenue ou faut-il prevoir un
autre type de composition?
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- Wanneer de Executieve een advies- of beslissings-
termijn overschrijdt, stelt het VOB een gunstig
vermoeden voor. Dit kan soms moeilijk worden
toegepast : een vergunning zou bij gebrek aan
beslissing kunnen worden toegekend, ondanks een
negatief advies van de gemeente en de gemachtigde
ambtenaar.
Moet het dossier niet veeleer naar de gemeentelijke
overheid worden verwezen, of, zoals Inter-Environ-
nement Bruxelles het voorstelt, naar de Hoofdstede-
lijke Raad?

- Moet de taak van de gemachtigde ambtenaar wor-
den beperkt tot het verstrekken van adviezen ?
Zou zijn inmenging voor minder belangrijke ontwer-
pen niet moeten worden afgeschaft en zou men hem
in alle gevallen geen beslissingstermijn moeten
opieggen?

Het Verbond van Ondernemingen te Brussel meent
dat de huidige samenstelling van de overlegcommissies
evenwichtig is en de verschillende belangen vertegen-
woordigt. Maar door de overheveling van de adviesbe-
voegdheid voor bijzondere plannen van aanleg naar de
Overlegcommissie worden andere belangen, met name
prive-belangen, vertegenwoordigd. Het zou toch goed
zijn dat de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie ook
hiervoor bevoegd wordt.

De gemachtigde ambtenaar moet er in de eerste
plaats op toezien dat de procedure voor de toekenning
van vergunningen regelmatig verloopt en dat de recht-
spraak ter zake eenvormig is. Hij mag zich niet boven
de gemeentelijke overheid stellen. Hij zou dus enkel
een adviesbevoegdheid hebben en dus geen beslis-
singsmacht.

Het Verbond van Ondernemingen te Brussel kan
geen verrooeden van weigering van de vergunning
toestaan, als de gemachtigde ambtenaar binnen de
voorgeschreven termijn geen beslissing heeft geno-
men. Het uitblijven van beslissing binnen de opgelegde
termijn moet met een positieve beslissing gepaard
gaan. Aldus verbinden de politieke verantwoorde-
lijken zich tot een positieve handeling. Door de in het
ontwerp voorgestelde opiossing kan de verplichting
een weigering te motiveren, bovendien worden
omzeild.

Een lid wenst te weten weike voorstellen het VOB
heeft gedaan inzake sociaal-economische planning.

Met weike bepalingen van het ontwerp kan het
verbond akkoord gaan ?

Volgens het Verbond van Ondernemingen te Brussel
mogen de economische planning en de ruimtelijke
planning niet met elkaar worden vermengd. De ver-
antwoordelijkheden zijn verschillend.

- En cas de depassement d'un delai d'avis ou de
decision par 1'Executif, 1'UEB propose une pre-
somption favorable. Ceci est parfois difficilement
applicable : un permis pourrait etre accorde par
defaut de decision, malgre un avis negatif de la
commune et du fonctionnaire delegue.

Ne faut-il pas plutot envisager de renvoyer Ie dossier
aux autorites communales? Ou encore, comme Ie
propose Inter-Environnement Bruxelles, un renvoi
au Conseil regional ?

- Le role du fonctionnaire-delegue doit-il etre unique-
ment consultatif?
Ne faut-il pas supprimer son intervention pour des
projets de minime importance et imposer dans tous
les cas un delai de decision a ce fonctionnaire ?

Pour I'Union des Entreprises de Bruxelles, la compo-
sition actuelle des commissions de concertation est
equilibree et representative des divers interets. Cepen-
dant, en matiere d'avis sur les projets de plans particu-
liers d'amenagement, le transfert aux commissions de
concertation implique la representation d'autres inte-
rets, notamment prives. II serait toutefois preferable
de rattacher cette competence d'avis b celle de la
Commission regionale de developpement.

Le fonctionnaire-delegue doit etre avant tout le
garant de la regularity de la procedure et de 1'unifor-
mite de la jurisprudence en matiere d'octroi des per-
mis. II ne doit pas se superposer aux autorites commu-
nales. Sa competence devrait done etre consultative,
sans pouvoir de decision.

L'Union des Entreprises de Bruxelles ne peut pas
admettre la presomption de refus du permis en cas
d'absence de decision du fonctionnaire-delegue dans le
delai prescrit. L'absence de decision dans les delais
doit etre assimilee a une decision positive. Cela
constitue un incitant pour 1'autorite politique a se
prononcer dans les delais. La responsabilite politique
s'engage ainsi sur un acte positif. La solution proposee
par le projet permet d'ailleurs de contourner ('obliga-
tion de motiver un refus.

Un membre souhaite connaitre les propositions de
1'UEB relatives a la planification socio-economique.

Sur quelles dispositions du projet, 1'association peut-
elle marquer son accord?

L'Union des Entreprises de Bruxelles estime qu'il ne
convient pas de meler planification economique et
planification spatiale. Les responsabilites sont diffe-
rentes.
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In het aan de conunissie bezorgde advies worden
voorstellen voor tekstverbeteringen geformuleerd.
Toch blijkt dat de studie betreffende de wijziging van
de organieke wet van 29 maart 1962 zou moeten
worden verdergezet. In het ontwerp van ordonnantie
vindt men immers niet de gebreken van de voormelde
wet terug.

3. Conferentie van Biirgemeesters van de Gemeenten
van het Brusselse Gewest.
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van
Brussel

De Voorzitter van de Conferentie van Burgemees-
ters van de Gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest
dringt erop aan dat de gemeenten het ontwerp samen
en in over-leg zouden onderzoeken. De geformuleerde
opmerkingen moeten ertoe leiden dat meer rekening
wordt gehouden met de realiteit in de gemeenten.
Door de verscheidenheid van de plaatselijke toestan-
den moeten de wetsbepalingen eveneens soepel wor-
den toegepast.

Voorts geeft hij lezing van het advies dat de Confe-
rentie van Biirgemeesters aan de Commissie heeft
overgemaakt. In het advies maakt de Conferentie zich
zorgen over sommige bepalingen in het ontwerp die
nadelige gevolgen zouden hebben voor de gemeen-
ten :
- De levensduur van de plannen, en met name het

probleem van de automatische nietigheid van het
gemeentelijk ontwikkelingsplan.

- De termijnen, en met name de korte termijneri
waarover de gemeenten beschikken, de discretio-
naire machten van de gemachtigde ambtenaar en de
vermoedens bij gebrek aan beslissing. De Conferen-
tie van Burgemeesters stelt hier vast dat het ontwerp
verplichtingen opiegt aan de gemeenten en niet aan
de Executieve.

- Het «initiatiefrecht van de bevolking » (art, 49)
waarvan de toepassing (in de praktijk twijfelachtig)
het administratieve werk aanzienlijk zai doen toene-
men.

- - De stedebouwkundige lasten. Ze moeten niet het
voorwerp uitmaken van een onnuddellijke beslis-
sing, maar worden opgenomen in de plannen van
aanleg. Zo moet een projectontwerper of om het
even weike eigenaar die een stuk grond koopt, op de
hoogte zijn van de stedebouwkundige lasten die men
hem zou kunnen opieggen.
Hij vraagt tenslotte dat de Commissie rekening zou

houden met de opmerkingen van de Conferentie van
Burgemeesters die daarover een consensus hebben
bereikt.

De Voorzitter van de Vereniging van de Stad en de
Gemeenten van Brussel legt eveneens de nadruk op
het overleg tussen de Conferentie van Burgemeesters,
de 19 gemeenten en zijn Vereniging, die een zeer
technisch advies heeft uitgebracht.

Des propositions d'ameliorations du texte sont for-
mulees dans 1'avis remis a la commission. 11 apparait
toutefois que 1'etude de la modification de la loi
organique du 29 mars 1962 devrait etre poursuivie. En
effet, Ie projet d'ordonnance & 1'examen ne rencontre
pas les principaux defauts de la loi precitee.

3. Conference des Bourgmestres des Communes de la
Region bruxelloise.
Association des ViUe et Communes bruxelloises.

Le President de la Conference des Bourgmestres des
Communes de la Region bruxelloise insiste sur 1'ana-
lyse conjointe et concertee du projet par les commu-
nes. Les remarques emises doivent conduire ^ mieux
prendre en compte les realites communales. La diver-
site des situations locales implique d'ailleurs egalement
une souplesse dans 1'application des regles legales,

II donne ensuite lecture de 1'avis remis a la Commis-
sion par la Conference des Bourgmestres. Dans cet
avis, la Conference s'inquiete de certaines dispositions
du projet qui risquent d'avoir des consequences dom-
mageables pour les communes :

- La longevite des plans, et notamment le probleme
de la caducite automatique du plan communal de
developpement.

- Les delais, et notamment la brievete des delais
impartis aux communes, les pouvoirs discretionnai-
res du fonctionnaire-delegue et les presomptions en
cas de defaut de decision. La Conference des
Bourgmestres constate a ce propos que le projet
impose des obligations aux communes et non b
1'Executif.

- Le « droit d'initiative populaire » (art. 49) dont
1'application (en pratique douteuse) entramera un
important surcron de travail administratif. .

- Les charges d'urbanisme. EUes ne doivent pas etre
decidees au coup par coup, mais inscrites dans les
plans d'amenagement. Ainsi, lors de 1'achat d'un
terrain par un promoteur ou n'importe quel proprie-
taire, celui-ci doit connaitre les charges d'urbanisme
qu'on pourrait lui imposer.

II conclut en demandant a la Commission de tenir
compte des observations de la Conference des Bourg-
mestres qui ont fait 1'objet d'un large consensus.

Le President de 1'Association des Ville et Commu-'
nes bruxelloises insiste egalement sur la concertation
entre la Conference des Bourgmestres, les dix-neuf
communes et son Association, qui a rendu im avis tres
technique.
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Het ontwerp van ordonnantie bevat tal van positieve
punten, maar er worden ook heel wat opmerkingen
over geformuleerd. Hiervoor verwijst de Voorzitter
naar bet advies van zijn vereniging en naar de ingeslo-
ten technische nota die aan de Conunissie zijn overge-
maakt.

Le projet d'ordonnance presente plusieurs points
positifs mais appelle egalement de nombreuses obser-
vations. A cet 6gard, le President renvoye a 1'avis de
son Association, ainsi qu'a la note technique qui
1'accompagne, remis ^ la Commission.

Vragen van de leden en antwoorden van de Conference
en de Vereniging

Een lid onderstreept dat de Conferentie en de
Vereniging er in hun adviezen voortdurend op wijzen
dat de gemeenten niet over genoeg middelen beschik-
ken om de opdrachten die het ontwerp van ordonnan-
tie hen opiegt, uit te voeren. Hoe vatten deze instellin-
gen de relaties op tussen het Gewest en de gemeenten
inzake ruimtelijke ordening? Weike garanties wensen
de gemeenten inzake de financiering van de nieuwe
opdrachten en in weike vorm?

Vervolgens verklaart het lid de kritiek op artikel 49
van het ontwerp niet te begrijpen. Dit artikel bepaalt
enkel dat inwoners en eigenaars de toelating kunnen
krijgen om aan de gemeente te vragen een bijzonder
bestemmingsplan uit te werken. De gemeente neemt
steeds de uiteindelijke beslissing.

Ten slotte moet de mogelijkheid mondelinge verkla-
ringen tijdens openbare onderzoeken op te nemen
analfabeten in staat stellen klachten te formuleren.
Waarom is er verzet tegen deze mogelijkheid?

Volgens de Conferentie van Burgemeesters en de
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van Brussel is
de relatie tussen het Gewest en de gemeenten er een
van samenwerking, maar ook van toezichthoudende
overheid tot ondergeschikte macht. Ze zouden graag
hebben dat het Gewest zeif de verplichtingen die ze
aan de gemeenten opiegt naleeft, met name wat de
termijnen betreft. Het ontwerp van ordonnantie geeft
bovendien aan de Gewestexecutieve discretionaire
machten. Zo kan de Executieve voor gemeentelijke
plannen alle stappen die door de gemeente worden
ondernomen, vernietigen door eenvoudig geen beslis-
sing te nemen.

Men verzet zich fundamenteel niet tegen het prin-
cipe van een procedure die de bevolking in staat stelt
aan de gemeenteraad te vragen een bijzonder plan uit
te werken.

Op dit ogenblik neemt de dialoog tussen het ge-
meentebestuur en de betrokken personen of verenigin-
gen de vorm aan van petities of van overiegpleging.

Questions des membres et reponses de la Conference et de
I'Association.

Un membre souligne que les avis de la Conference
et de 1'Association font constamment etat du manque
de moyens des communes pour assurer les missions
que le projet d'ordonnance impose aux communes.
Comment ces institutions con9oivent-elles les relations
entre la Region et les communes en matiere d'amena-
gement du territoire? Concernant le financement des
nouvelles missions, quelles garanties souhaitent les
communes et sous quelles formes?

Le membre declare ensuite ne pas comprendre les
critiques formulees a 1'encontre de 1'article 49 du
projet. II ne s'agit que de permettre ^ des habitants ou
des proprietaires de demander a la commune d'elabo-
rer un plan particulier d'affectation du sol. La com-
mune reste maitre de la decision.

Enfin, la possibility d'enregistrer des declarations
orales lors des enquetes publiques doit permettre aux
personnes ne sachant pas ecrire, de formuler des
reclamations. Pourquoi s'opposer a cette possibilite?

La Conference des bourgmestres et ['Association des
Ville et Communes bruxelloises concoivent les relations
entre la Region et les communes comme des rapports
de collaboration, mais aussi comme des rapports de
pouvoirs de tutelle ^ pouvoir subordonne. Elles sou-
haitent cependant que la Region respecte elle-meme
ce qu'elle impose aux communes, notamment en
matiere de delais. Par ailleurs, le projet d'ordonnance
confere a 1'Executif regional des pouvoirs discretion-
naires. Ainsi, en matiere de plan communaux, 1'Exe-
cutif peut aneantir 1'ensemble des demarches commu-
nales par une simple absence de decision.

II n'y a pas d'opposition fondamentale sur le prin-
cipe d'une procedure permettant a la population de
demander au Conseil communal d'elaborer un plan
particulier.

Actuellement, ce dialogue entre les autorites com-
munales et les personnes ou associations interessees
s'etablit via des petitions ou encore au stade de la
concertation.



A-108;2-90m - 57 - A-108/2- 90/91

Het bovenvermelde artikel 49 geeft enkel aan
bepaalde categorieen van personen (inwoners en eige-
naars) bet recht aan de gemeenteraad te vragen een
plan van aanleg uit te werken. De gemeente kan vrij
een beslissing nemen, maar moet haar beslissing
staven.

Men tekent het meest verzet aan tegen de controle-
moeilijkheden waarmee de gemeentebesturen te kam-
pen hebben inzake de bepalingen van artikel 49 van
het ontwerp van ordonnantie. Het gebeurt vaak dat de
inlichtingen, met name de kadastrale, niet up-to-date
zijn. Deze bepaling geldt evenwel voor de moeilijke
wijken met tal van vastgoedmutaties.

Een lid verwijst naar de mogelijkheden van de
informatica om de toepassingsmodaliteiten van arti-
kel 49 van het ontwerp te controleren. Hij onder-
streept dat sommige gemeenten niet spontaan contact
willen nemen met hun bevolking.

Volgens een ander lid heeft artikel 49 van het
ontwerp van ordonnantie een nadelig gevolg : de
gemeentediensten zullen er « moreel» toe verplicht
worden eerst de via deze procedure gevraagde bijzon-
dere plannen uit te werken en niet andere plannen die
misschien dringender zijn.

Om aan deze wens van overleg met de bevolking
inzake uitwerking van bijzondere plannen van aanleg
tegemoet te komen, stelt hij voor een procedure te
volgen die erin bestaat, voor de voorlopige goedkeu-
ring door de Gemeenteraad van een ontwerp van
BPA, een openbaar onderzoek in te stellen naar het
voorontwerp. Aldus kunnen de inwoners veel vroeger
dan volgens de wet van 1962 bij de uitwerking van een
BPA worden betrokken. Volgens de huidige proce-
dure zou het openbaar onderzoek maar worden inge-
voerd op het ogenblik dat de uitwerking van de
ontwerpen van bijzondere plannen van aanleg al in een
vergevorderd stadium zit.

Voorts onderstrepen de Conferentie en de Vereni-
ging dat de procedure waarbij mondelinge verklarin-
gen in het proces-verbaal worden opgenomen, wordt
bekritiseerd en niet voorkomt in de administratie van
de gemeenten. Een analfabeet kan zijn opmerkingen
altijd meedelen via een buur of een woordvoerder van
een wijkcomitd.

Een ander lid vraagt zich af de verplichting van het
Schepencollege om de openbare onderzoeken te ope-
nen en te sluiten, moet worden behouden. Is het niet
mogelijk deze bevoegdheid over te dragen aan de
Schepen belast met Stedebouw?

Moet de uitwerking van gemeentelijke ontwikke-
lingsplannen bovendien worden verplicht? Indien ja,
moet de automatische nietigheid worden toegepast?
Men zou hier de voorkeur moeten geven aan een
procedure van punctuele wijzigingen.

Tout au plus, Particle 49 susvise reconnaTt-il a
certaines categories de personnes (habitants et pro-
prietaires) Ie droit de demander au Conseil communal
d'elaborer un plan d'amenagement. La commune reste
libre de sa decision, mais est tenue de la motiver.

L'objection principale concerne les difficultes de
controle par les administrations communales des
modalites prevues a 1'article 49 du projet d'ordon-
nance. Bien souvent, les renseignements, notamment
cadastraux, ne sont pas a jour. Or, cette disposition est
evidemment prevue pour des quartiers sensibles avec
de nombreuses mutations immobilieres.

Un membre fait etat des possibilites de 1'informati-
que pour Ie controle des modalites d'application de
1'article 49 du projet. II souligne que certaines commu-
nes ne font pas preuve d'une volonte spontanee de
contact avec leur population.

Pour un autre membre, un effet pervers de 1'arti-
cle 49 du projet d'ordonnance est que les services
communaux seront dans 1'obligation « morale » de
s'attacher en priorite a 1'elaboration des plans particu-
liers demandes via cette procedure, par rapport a
d'autres peut-etre plus urgents.

Afin de rencontrer cette volonte de concertation
avec la population en matiere d'elaboration des plans
particuliers d'amenagement, il propose qu'avant
1'adoption provisoire par Ie Conseil communal d'un
projet de PPA, 1'on soumette 1'avant-projet a 1'enquete
publique. Cette procedure permet d'associer les habi-
tants a 1'elaboration des PPA beaucoup plus tot que
prevu dans la loi de 1962. La procedure actuelle ne
fait, en effet, intervenir 1'enquete publique qu'a un
stade ou 1'elabortation des projets de plans d'amenage-
ment est deja fort avancee.

La Conference et ^Association soulignent ensuite
que 1'obligation de reprendre au proces-verbal les
declarations orales n'a pas d'equiyalent dans la vie
administrative des communes et pourrait etre source
de contestation. Une personne analphabete peut tou-
jours faire transcrire ses observations par un voisin ou
par Ie porte-parole d'un comite de quartier.

Un autre membre se demande s'il convient de
maintenir 1'obligation -pour Ie College echevinal d'ou-
vrir et de cloturer les enquetes publiques. N'est-il pas
possible de deleguer cette competence a 1'Echevin
charge de 1'urbanisme?

Par ailleurs, faut-il rendre obligatoire 1'elaboration
des plans communaux de developpement? Si oui, faut-
il en prevoir la caducite automatique? Une procedure
de modifications ponctuelles semble preferable.



A-108/2- 90/91 - 58 - A-108/2- 90/91

Het ontwerp van ordonnantie legt ten slotte nieuwe
lasten aan de gemeenten op. Moet men het Gewest niet
opieggen deze verplichtingen financieel te dekken ?

De Vereniging preciseert dat naast de financiele pro-
blemen ook het probleem rijst van aanwerving van
geschoold personeel door de gemeenten.

Een lid stelt zich vragen bij een eventueel principieel
bezwaar tegen de permanente inventaris van niet-
bebouwde goederen.

De Vereniging merkt over dit punt op dat er geen
enkel principieel bezwaar bestaat; men vreest enkel dat
er teveel werk zou zijn met de uitwerking en vooral het
bijhouden van deze inventaris. Er zullen hiervoor mid-
delen moeten worden vrijgemaakt.

Reacties van een lid op het door de Vereniging uitge-
brachte advies

Tijdens een aan de hoorzittingen voorafgaande ver-
gadering van de Commissie had een lid de volgende
beschouwingen uiteengezet over het advies dat de Ver-
eniging van de Stad en de Gemeenten van Brussel aan
de commissie heeft bezorgd :
- De bijkomende lasten voor de gemeenten : zij

vioeien voort uit de vermenigvuldiging van het aantal
plannen, studies, overlegplegingen en enquetes.
Deze bijkomende lasten zijn een logisch gevolg van
de politieke wil om de ruimtelijke ordening meer
planmatig aan te pakken.
Wel is het zo dat deze bijkomende lasten niet alleen
door de gemeenten zeif moeten worden gedragen.

De opiossing moet gevonden worden in de aangekon-
digde «programma-overeenkomst Gemeente -
Gewest ».
Die moet in het ontwerp verduidelijkt en geconcreti-
seerd worden. Voor de rechtszekerheid van de
gemeenten (en van diverse actoren in het participa-
tieproces) is dit van wezenlijk belang.

- De bepaalde procedures kunnen de uitwerking van
de projecten afremmen.
Men ziet niet goed in hoe het « homogeen maken »
van de procedures tot dit resultaat zou leiden. Van-
zeifsprekend moet het de bedoeling zijn niet tot een
logge procedure te komen.
Anderzijds vraagt ernstig beleid (planning, participa-
tie, eisen in verband met kwaliteitsnormen,...) nu
eenmaal meer tijd dan improvisatie of willekeurige
beslissingen.

- Sommige termijnen die aan de gemeenten opgelegd
worden, zijn te kort. Deze opmerking staat enigszins
in tegenstelhng tot de vorige opmerking, maar is in
enkele gevallen gewettigd.

- De kritiek op de rechtstreekse participatie van de
bevolking, bepaald in artikel 49 van het ontwerp, is
niet gegrond.

Enfin, Ie projet d'ordonnance impose de nouvelles
charges aux communes. Ne faut-il pas imposer a la
Region une couverture financiere de ces obligations ?

U'Association precise qu'au-dela des problemes
financiers se pose egalement Ie probleme du recrute-
ment par les communes d'un personnel qualifie.

Un membre s'interroge sur une eventuelle objection
de principe sur 1'inventaire permanent des biens non
batis.

^Association signale que sur ce point, il n'y a aucune
objection de principe, mais une crainte quant au sur-
croit de travail pour 1'etablissement et surtout la tenue a
jour de cet inventaire. Des moyens devront etre dega-
ges.

Reactions d'un membre a I'avis remis par {'Association

LOTS d'une reunion de la Commission precedant les
auditions, un membre avait emis les considerations
suivantes sur I'avis de 1'Association des Ville et Com-
munes bruxelloises remis a la Commission :

- Concernant les charges supplementaires pour les
communes, 1'intervenant constate qu'elles decoulent
de la multiplication du nombre de plans, d'etudes, de
concertations et d'enquetes, ainsi que de la volonte
politique d'aborder 1'amenagement du territoire de
maniere plus planifiee.
II est un fait que ces charges supplementaires ne
doivent pas etre supportees uniquement par les com-
munes.
La solution doit etre trouvee dans Ie cadre du «
contrat-programme Commune - Region » annonce.

Ce point doit etre precise et concretise dans Ie projet.
II en va de la securite juridique des communes (et des
divers acteurs dans Ie processus de participation).

- Selon 1'Association, les procedures prevues peuvent
freiner 1'avancement des projets.
Le membre ne comprend pas bien comment 1'homo-
geneite des procedures conduirait a ce resultat. II va
de soi que 1'objectif ne consiste pas a mettre en place
une procedure pesante.
D'autre part, une gestion serieuse (planification, par-
ticipation, exigences en termes de normes qualitati-
ves,...) demande plus de temps que 1'improvisation
ou les decisions arbitraires.

- La remarque selon laquelle certains delais imposes
aux communes sont trop courts est quelque peu en
contradiction avec la remarque precedente. Elle est
toutefois justifiee dans certains cas.

- Les critiques relatives ^ la participation directe de la
population prevue a 1'article 49 du projet sont non
fondees
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Het gaat om adviesbevoegdheid, na ernstige infor-
matie en openbaarmakiog van de projecten. De
uiteindelijke keuzes en de beslissingen blijven de
verantwoordelijkheid van de politiek verkozenen.
Het risico van manipulatie door minderheden of
personen die eigenlijk buiten het debat zouden
moeten staan, is inherent aan een open demokra-
tisch debat.
Nochtans is het niet door minderheden of « perso-
nen vreemd aan het debat » procedurieel proberen
uit te sluiten dat men de kwaliteit van de besluitvor-
ming verbetert.
Het inwinnen van hun advies vereist een professio-
nele vergadertechniek, naast een open demokrati-
sche mentaliteit.

De relatie tussen gemeente en gewest en de beper-
king van de gemeentelijke autonomie is van funda-
menteel belang. Deze fundamentele vraagstelling
zai het globale debat over de organisatie van de
planning en de ruimtelijke ordening in een stadsge-
west beheersen.
Het betreft minder een probleem van toezicht dan
wel van zinvolle taakverdeling tussen de niveaus.

Wat de relatie met aanverwante terreinen betreft
(het leefmilieu, het gewestelijk grondbeleid, de
verkeersplanning, de monumenten- en landschaps-
zorg, de afgedankte bedrijfsruimten en de economi-
sche planning), zou men kunnen opteren voor een
« globale aanpak » in een ordonnantie, zoals het
advies Ujkt te suggereren.

Is dit echter realistisch? Wel moet zeer veel aan-
dacht geschonken worden aan de « dwarsverbindin-
gen »tussen de diverse ordonnanties die deze mate-
ries moeten regelen. Waarom niet denken aan een
kaderordonnantie in verband met deze noodzake-
lijke dwarsverbindingen ?

II s'agit d'une competence d'avis, apres information
serieuse et publication des projets. Le choix definitif
et les decisions restent de la responsabilite des elus
politiques.
Le risque de manipulation par des minorites ou des
personnes qui devraient en fait rester hors du debat
est inherent a un debat democratique ouvert.

Mais ce n'est pas par 1'exclusion proceduriere des
minorites ou des « personnes etrangeres au debat »
que 1'on ameliore la qualite du processus decision-
nel.
Par contre, pour recueillir leur avis, il est necessaire
de maltriser des techniques de reunion profession-
nelles et de faire preuve d'un esprit democratique
ouvert.
La problematique des relations entre commune et
region et de la limitation de 1'autonomie communaie
est fondamentale. Cette question dominera le debat
global sur 1'organisation de la planification et de
1'amenagement du territoire dans une viue-region.

. 11 s'agit moins d'un probleme de contr61e que d'une
repartition judicieuse des taches entre les differents
pouvoirs.
Concernant la relation du projet d'ordonnance avec
les matieres connexes (1'environnement, la politique
fonciere regionale, la planification des communica-
tions, la protection des monuments et sites, les sites
d'activites economiques desaffectes), on pourrait
opter pour une « approche globale » incluse dans
une seule et meme ordonnance, comme 1'avis sem-
ble le suggerer.
Mats cette option est-elle vraiment realiste? II faut
en tout cas etre tres attentif aux « passerelles » entre
les diverses ordonnances qui doivent regler ces
matieres. Pourquoi ne pas penser a une ordonnance-
cadre traitant de ces passerelles indispensables?

4. Atelier de Recherche et (TAction Urbaines (ARAU) 4. Atelier de Recherche et d'Action Urbaines (ARAU)

De Voorzitter van het « ARAU » wijst eerst op het
belang van het regionalisermgsproces voor de stede-
bouw in Brussel : men kan zich de stadsvormen
onmogelijk voorstellen zonder gewestelijke macht.

Uit een onderzoek van het ontwerp van ordonnantie
komen de volgende fundamentele opmerkingen naar
voren :
- Het ontwerp is weinig vernieuwend. De mogelijk-

heid om de stedebouw in Brussel anders te beheren,
wordt niet gegrepen.

- Het besluitvormingsproces wordt gedemocrati-
seerd : het overleg wordt gelegaliseerd en er wordt
in een jaariijks evaluatieverslag voorzien.

Le President de 1'ARAU souligne tout d'abord
1'importance du processus de regionalisation en
matiere d'urbanisme a Bruxelles : il est impossible de
penser les formes de la ville sans pouvoir regional.

L'analyse du projet d'ordonnance appelle les princi-
pales observations suivantes :

- Le projet est peu novateur. Une occasion de rupture
dans la maniere de gerer 1'urbanisme bruxellois n'est
pas saisie.

- Le processus de decision est democratise : la concer-
tation est legalisee, un rapport annuel devaluation
est prevu.
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In het ontwerp zijn geen doelstellingen van aanleg
opgenomen. Het ontwerp zou een bepaling moeten
bevatten waarin duidelijk moet worden gesteld dat
de beslissingen inzake aanleg op basis van de
volgende doelstellingen worden genomen :
* het aantal woningen in eike wijk vermenigvuldi-

gen;
* de woon-werkverplaatsingen verminderen en

voorrang geven aan het openbaar vervoer;
* ruimten voor de secundaire sector waarborgen;

* het gebouwde en natuurlijke patrimonium vrijwa-
ren;

* in een culturele infrastructuur voorzien.
Wat het verband tussen de ontwikkelingsplannen en
de bestemmingsplannen betreft, onderstreept het
« ARAU » de utopie van de economische en sociale
planning, in het bijzonder in functie van de Belgi-
sche traditie van sociaal-economische onderhande-
lingen tussen sociale partners.
De kwaliteit van het stadsleven doet een spontane
economische en sociale ontwikkehng ontstaan.
De ontwikkelingsplannen moeten worden vervan-
gen door vijfjarenprogramma's voor openbare inves-
teringen. Ze mogen geen enkel grafisch voorschrift
bevatten. De gemtegreerde planning leidt tot rechts-
onzekerheid.
De procedures tot goedkeuring van de plannen en
tot afgifte van de vergunningen zijn niet vereenvou-
digd. De formele bevoegdheden van de gemeenten
worden behouden, maar in feite worden alle beslis-
singen door het Gewest genomen.
Voor het « ARAU » moeten alle beslissingen in
verband met stedebouw (plannen en vergunningen)
uitgaan van het Gewest, na advies van de gemeen-
ten. De Hoofdstedelijke Raad en niet de Executieve
is bevoegd voor de planning.

* Artikel 74 van het ontwerp moet worden geschrapt;
het stelt de speculanten in staat rechtstreeks druk uit
te oefenen op de inwoners door chantage te plegen
met onteigening.

Le projet ne precise pas d'objectifs d'amenagement.
Une disposition du projet devrait preciser que les
decisions d'amenagement sont guidees par les objec-
tifs suivants :

* multiplier le nombre de logements dans chaque
quartier;

* diminuer la navette exterieure et donner la prio-
rite aux transports en commun publics;

* assurer la presence d'espaces destines au secteur
secondaire;

* preserver le patrimoine bati et naturel;

* assurer les infrastructures culturelles.
Concernant la liaison des plans de developpement et
des plans d'affectation du sol, 1'ARAU souligne
1'utopie de la planification economique et sociale,
particulierement en fonction de la tradition beige de
negociation socio-economique entre partenaires
sociaux.
La qualite de la vie urbaine genere un developpe-
ment economique et social spontane.
Les plans de developpement doivent etre remplaces
par des programmes quinquennaux des investisse-
ments publics. Us ne peuvent contenir aucune pres-
cription graphique. La planification integree genere
1'insecurite juridique.
Les procedures d'adoption des plans et de deli-
vrance des permis ne sont pas simplifiees. Les
competences formelles des communes sont mainte-
nues, alors qu'en fait, toutes les decisions sont prises
par la Region.
Pour 1'ARAU, toutes les decisions d'urbanisme
(plans et permis) doivent re lever de la Region, apres
avis des communes. En matiere de planification, la
competence revient au Conseil regional de non a
1'Executif.

* L'article 74 du projet doit etre supprime; il permet
une pression directe des speculateurs sur les habi-
tants avec un chantage a 1'expropriation.

5. « Brusselse Raad voor het Leefmilieu » (BRAL) 5. « Brusselse Raad voor het Leefmilieu » (BRAL).

Een verantwoordelijke van de BRAL zet de voor-
naamste opmerkingen van haar vereniging uiteen met
betrekking tot het ontwerp van ordonnantie :
- De gemtegreerde planning is een belangrijke voor-

uitgang.
Er'moeten evenwel banden en prioriteiten tot stand
komen tussen de ruimtelijke ordening en de aanver-
wante materies, zoals stadsrenovatie, leefmilieu,
vervoerbeleid, culturele infrastructuur en sociaal-
economische planning.

Er moet eveneens in relaties worden voorzien met
de verschillende adviesinstanties die inzake planning
bevoegd zijn, zoals het Planbureau.

Une responsable du « BRAL » expose les principa-
les observations de son association a 1'egard du projet
d'ordonnance :
- La planification integree est un progres important.

II convient cependant d'organiser des liens et des
priorites entre 1'amenagement du territoire et les
matieres connexes, telles la renovation urbaine,
1'environnement, la politique des deplacements, les
infrastructures culturelles et la planification socio-
economique.
De meme, des relations doivent etre prevues avec
diverses instances consultatives competentes en
matiere de planification, telles le Bureau du plan.
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Het ontwerp moet eveneens middelen en tennijnen
bepalen voor de bestemmingsplamien.
De bepalingen van het gewestelijk ontwikkelings-
plan betreffende de bodembestemming moeten
kracht van wet krijgen, opdat het beleid van de
Executieve meer gewicht zou hebben.
De beginselen van de openbaarmaking-overleg zijn
gelegaliseerd.
De uitwerkingsprocedures blijven echter weinig
doorzichtig. Het openbaar onderzoek komt in de
procedure te laat aan bod. Er moet dus een basis-
dossier met openbaar onderzoek worden geeist in de
uitwerkingsprocedure van de gewestelijke plannen.

De voorlichtingsmethodes van de bevolking moeten
worden aangepast.
De belangrijkste rechtstermen die worden gebruikt,
zouden moeten worden samengebracht en verklaard
in een glossarium als bijiage bij de ordonnantie.
De leesbaarheid van de verschillende plannen moet
worden verbeterd door een samenhangende nomen-
clatuur en kleuring.
De overeenstemming tussen de Franse en Neder-
landse tekst van het ontwerp van ordonnantie moet
worden herzien.
Ten slotte zijn er nog een aantal bijzondere opmer-
kingen over hetjuridisch statuut van het Stedebouw-
kundig College en over de artikelen 49 en 74. Deze
artikelen moeten worden geschrapt.

- Le projet doit egalement prevoir des moyens et des
delais pour les plans d'affectation du sol.

- II est necessaire de conferer valeur reglementaire et
force obligatoire aux dispositions du plan regional
de developpement relatives a 1'affectation du sol,
afin de donner un poids a la politique de 1'Executif.

- Les principes de la publicite-concertation sont legali-
ses.
Cependant, les procedures d'elaboration restent peu
transparentes. L'enquete publique intervient trop

• tard dans la procedure. II convient done de prevoir
1'exigence d'un dossier de base avec enquete publi-
que dans la procedure d'elaboration des plans regio-
naux.
Les methodes d'information de la population doi-
vent etre actualisees.

- Les principaux termes juridiques utilises devraient
etre rassembles et expliques dans un glossaire joint a.
1'ordonnance.
La lisibilite des divers plans doit etre amelioree par
une nomenclature et une coloration coherentes.

La concordance entre les textes francais et neerlan-
dais du projet d'ordonnance doit etre revue.

- Des observations specifiques portent enfin sur le
statut juridique du College d'urbanisme et sur les
articles 49 et 74. Ces articles doivent etre supprimes.

Vragen van de leden en antwoorden van de verenlgingen Questions des membres et reponses des associations

Een lid onderstreept dat de adviezen van de twee
verenigingen fundamenteel verschillen inzake de gein-
tegreerde planning.

Een ander lid behoudt het voorstel van de BRAL
om de voor de gemeentelijke plannen bepaalde proce-
dure van het basisdossier met openbaar onderzoek toe
te passen op de gewestelijke plannen. Deze procedure
blijkt evenwel zeer zwaar te zijn en zou de planning
kunnen hinderen.

Waarom stelt men voor de gemeenten niet voor het
voorontwerp van plan aan een openbaar onderzoek te
onderwerpen, vooraleer de gemeenteraad de goedkeu-
ring hecht aan het ontwerp van bijzonder plan van
aanleg.

Het ARAU en de « BRAL » kunnen het met dit
voorstel eens zijn. Het is niet van belang dat een
basisdossier of een voorontwerp van plan aan een
openbaar onderzoek worden onderworpen; het is wel
essentieel dat de bevolking zo vlug mogelijk voor de
beslissing wordt geraadpleegd. Het openbaar onder-
zoek moet niet meer worden georganiseerd als alle
essentiele keuzen zijn gemaakt. Wijzigingen worden
dan bijna onmogelijk.

Un membre souligne que les avis des deux associati-
ons divergent fondamentalement quant a la planifica-
tion integree.

Un autre membre retient la proposition du BRAL
d'appliquer aux plans regionaux la procedure du
dossier de base avec enquete publique, prevue pour les
plans communaux. Cette procedure semble cependant
fort lourde et pourrait etre un obstacle a la planifica-
tion.

Au niveau communal pourquoi ne pas proposer de
soumettre, avant 1'adoption d'un projet de plan parti-
culier d'amenagement par le Conseil communal,
Favant-projet de plan a enquete publique?

L'ARAU et le « BRAL » peuvent se rallier a cette
proposition. Qu'il s'agisse de soumettre un dossier de
base ou un avant-projet de plan a enquete publique,
seule importe une consultation de la population le plus
en amont possible de la decision. L'enquete publique
ne doit plus etre organisee quand toutes les options
fondamentales sont prises. Les modifications devien-
nent alors quasi-impossibles.
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Een lid kan niet aanvaarden dat in een ordonnantie
een visie op de stad wordt opgenomen. De ordonnantie
bepaalt procedures; de doelstellingen worden vooral
uiteengezet in een verklaring van de Executieve. Door
de door de « ARAU » voorgestelde opiossing loopt men
het risico dat de doelstellingen niet worden gerealiseerd
of de ordonnantie, in geval van veranderingen in de
doelstellingen, wordt gewijzigd.

Het «ARAU» geeft toe dat de vroegere wetgevingen
de nagestreefde doelstellingen evenmin hadden
bepaald. Toch is het belangrijk dat de nagestreefde ,
stedebouwkundige doelstellingen in de ordonnantie
worden opgenomen, zodat men zich kan verzetten
tegen de stedebouwkundige agressies waarvan Brussel
het voorwerp uitmaakt.

• De volgende spreker zou graag hebben dat de vereni-
gingen hun standpunt inzake de verdeling van de
bevoegdheden tussen gemeenten en gewest voor stede-
bouw bekendmaken.

Het «ARAU» preciseert eerst en vooral dat het posi-
tief staat tegenover de fusie van de Brusselse gemeen-
ten met oprichting van wijkraden. Anderzijds stelt de
vereniging de hypocrisie van de organieke wet van 29
maart 1962 aan de kaak. Zonder het te erkennen door-
breekt deze wet in feite de autonomie van de gemeen-
ten en hevelt hij de beslissingsbevoegdheid inzake ste-
debouw over naar de Staat. Als een beslissing moet
worden genomen overeenkomstig een conform advies
van de gemachtigde ambtenaar, gaat het eigenlijk om
een beslissing van de gemachtigde ambtenaar. De vere-
niging stelt voor een einde te stellen aan deze hypo-
criete situatie en de beslissingsbevoegdheid openlijk toe
te kennen aan het Gewest, met een adviesbevoegdbeid
voor de gemeenten.

De BRAL is het eveneens met dit voorstel eens. Hij
onderstreept nog dat de streekplannen moeten worden
goedgekeurd door de Hoofdstedelijke Raad en dat de
adviesbevoegdheid voor de bijzondere bestemmings-
plannen bij de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
ligt en niet bij de overlegcommissies. Er moet immers
een gewestelijke samenhang inzake planning worden
gewaarborgd.

Een lid ondervraagt de BRAL over de opportuniteit
van het gemeentelijk ontwikkelingsplan.

Volgens de BRAL moet het mogelijk zijn dat dynami-
sche gemeenten hun beleidsdoelstellingen in gemeente-
lijke ontwikkelingsplannen tot uiting te brengen.

Reacties van een lid op het door het «ARAU» uitgebrachte
advies

Tijdens een aan de hoorzittingen voorafgaande ver-
gadering van de Commissie had een lid de volgende
beschouwingen naar voren gebracht over het advies van
het Atelier de Recherche et d'Action urbaines :

Un membre ne peut souscrire a 1'inscription d'objec-
tifs d'amenagement dans une ordonnance. L'ordon-
nance fixe des procedures; les objectifs relevent davan-
tage d'une declaration de 1'Executif. La solution propo-
see par 1'ARAU risque soit de figer les objectifs, soit
d'entramer des modifications de 1'ordonnance en cas de
changements d'objectifs.

L'ARAU admet que les legislations anterieures ne
contenaient pas davantage de definition des objectifs
poursuivis. II importe toutefois d'inscrire dans 1'ordon-
nance les objectifs urbanistiques poursuivis, afin de
pouvoir s'opposer aux agressions urbanistiques dont
Bruxelles est 1'objet.

L'intervenant suivant souhaite que les associations
precisent leur position sur la repartition des competen-
ces entre communes et region en matiere d'urbanisme.

L 'A RAU precise tout d'abord qu'il est favorable a la
fusion des communes bruxelloises avec creation de
conseils de quartier. Au-dela de cette precision, 1'asso-
ciation denonce 1'hypocrisie de la loi organique du
29 mars 1962. Sans Ie reconnaitre, cette loi brise en fait
1'autonomie communale et transfere a 1'Etat Ie pouvoir
de decision urbanistique. Ainsi, si une decision doit etre
prise de 1'avis conforme du fonctionnaire delegue, il
s'agit en fait d'une decision du fonctionnaire delegue.
L'association propose de mettre fin a cette situation
hypocrite et de conferer ouvertement Ie pouvoir de-
decision a la Region, avec un pouvoir d'avis pour les
communes.

Le « BRAL » souscrit egalement a cette proposition.
II souligne encore que les plans regionaux doivent etre
adoptes par le Conseil regional et que la competence
d'avis sur les plans particuliers d'affectation du sol doit
relever de la Commission regionale de developpement
et non des commissions de concertation. II s'agit en
effet de garantir une coherence regionale en matiere de
planification.

Un membre questionne le BRAL sur 1'opportunite
du plan communal de developpement.

Pour le « BRAL », rien ne s'oppose a ce que des
communes dynamiques traduisent leurs objectifs de
gestion dans des plans communaux de developpement.

Reactions d'un membre a 1'avis remis par 1'ARAU

Lors d'une reunion de la Commission precedant les
auditions, un membre avait emis les considerations
suivantes sur les passages de 1'avis de 1'Atelier de
Recherche et d'Action urbaine relatifs a la planification
economique :
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a) op het plan van de analyse ;
De economische planning is zeker niet overheer-
send in deze ordonnantie.

Er wordt integendeel veel te weinig rekening
gehouden met een globale economische planning.
In vergelijking met vroegere politieke opties (de
wet van 1970) wordt de economische planning sterk
afgezwakt.

b) op het vlak van de opties :
het «ARAU» gelooft niet in een economische
planning door de overheid en zweert blijkbaar bij
de anarchistisch « georganiseerde » vrije markteco-
nomie.
De door het «ARAU» genomen politieke optie is
duidelijk, maar sterk contradictorisch met heel wat
andere standpunten die in hun advies verdedigd
worden.
De argumenten van het «ARAU» zijn totaal
onbegrijpelijk. Zij kunnen als volgt samengevat
worden :
* er zijn geen precedenten in Belgie inzake econo-

mische en sociale planning;
* er zijn geen statistische instrumenten;
* er is geen politieke consensus in onze stad;

* de Europese en mondiale economische context is
die van de (onbegrensde) vrijheid van onderne-
ming.

Dit zijn geen argumenten. Moet juist niet aan alle
vier deze elementen hard worden gewerkt om de
fouten uit het verleden en de anomalieen van
vandaag weg te werken ?
De bedenkingen die in dat verband door het
«ARAU» worden geformuleerd lijken coherentie
te missen :
* Zijn (goed begrepen) economische opties korte

termijn-opties?
* Waarom zouden er absoluut geen grafische voor-

schriften bij de ontwikkelingsplannen kunnen
zijn?

* Weike argumenten worden aangehaald om eike
reglementaire basis van de ontwikkelingsplannen
te ontkennen?

De economische planning zou afzonderlijk moeten
worden besproken; bepaalde aspecten van deze
bespreking zouden in de ruimtelijke planning moe-
ten worden opgenomen.

a) sur Ie plan de 1'analyse :
Le membre estime que la planification economique
n'est certainement pas predominante dans cette
ordonnance.
Au contraire, on tient beaucoup trop peu compte
d'une planification economique globale. La planifi-
cation economique est fort edulcoree si on la
compare avec les options politiques anterieures (loi
de 1970).

b) sur le plan des options :
Le membre constate que 1'ARAU ne croit pas que
les pouvoirs publics puissent planifier 1'economie et
ne jure que par une economic de marche libre,
« organisee » dans 1'anarchie.
L'option politique defendue par 1'ARAU est claire
mais fort contradictoire par rapport a de nombreux
autres points de vue defendus dans son avis.

Selon 1'intervenant, les arguments de 1'ARAU sont
tout-a-fait incomprehensibles. Us peuvent etre
resumes comme suit :
* il n'y a aucun precedent en Belgique en matiere

de planification economique et sociale;
* il n'existe pas d'insiruments statistiques;
* il n'y a pas de consensus politique dans notre

ville;
* le cohtexte economique europeen et mondial est

celui de la liberte (illimitee) d'entreprise.

Ce ne sont pas la des arguments. Ne faut-il pas au
contraire s'attaquer a chacun de ces quatre ele-
ments pour eradiquer les erreurs du passe et les
anomalies d'aujourd'hui?
Les considerations formulees dans ce cadre par
1'ARAU semblent manquer de coherence :

* Des options economiques (bien comprises) sont-
elles des options a court terme?

* Pourquoi ne pourrait-il y avoir aucune prescrip-
tion graphique dans les plans de developpe-
ment?

* Quelle est 1'argumentation permettant de denier
toute base reglementaire aux plans de develop-
pement ?

La planification economique devrait faire 1'objet
d'une discussion separee, dont on reprendrait cer-
tains aspects dans la planification spatiale.

6. Vertegenwoordigers van de BeroepsverenigiHgen
van Architecten

De Commissie heeft de Vertegenwoordigers van de
Raad van de Orde van Brabant, van de Bond van de
Vlaamse Architecten en van de Societe centrale d'Ar-
chitecture de Belgique gehoord.

6. Representants des organismes professionnels des
architectes

La Commission a entendu les representants du
Conseil de 1'Ordre du Brabant, du Bond van de
Vlaamse Architecten et de la Societe centrale d'Archi-
tecture de Belgique.
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De architecten betreuren dat het ontwerp voorbij-
gaat aan het culturele aspect van de stad en aan het
belang van de stadsarchitectuur.

De administratie heeft zeer uitgebreide bevoegdhe-
den. Het is dan ook belangrijk dat architecten zetelen
in de adviescommissies en dat een gewestelijke com-
missie voor esthetie.k wordt opgericht met adviesmacht
over de voorontwerpen en de vergunningen.

De veelvuldige herziening van de stedebouwkundige
plannen (verbonden met het verloop van de verkiezin-
gen) leidt tot onstabiliteit.

De in het ontwerp voorziene hierarchic van de
plannen hindert de rechtszekerheid. Enkel het plan
van de laagste rang, waartoe iedereen in eike
gemeente toegang heeft, moet getuigen van rechtsgel-
digheid voor de gebruiker en is inroepbaar tegen
derden. Dit geldt eveneens voor de stedebouwkundige
reglementen : enkel het gemeentelijk reglement moet
van rechtsgeldigheid getuigen. Het neemt alle elemen-
ten van het gewestelijk stedebouwkundig reglement
over.

De kwaliteit van de indiener van het ontwerp-plan
of van het stedebouwkundig reglement is essentieel.
Er werden geen criteria bepaald.

Het is abnormaal dat de procedure van het stede-
bouwkundig attest overeenstemt met die van de ver-
gunning. Deze procedure moet snel, licht en goedkoop
zijn.

Het begrip «stedebouw» wordt niet coherent
gebruikt : het moet worden vervangen door « ruimte-
lijke ordening »in de titel of door « werken » voor de
vergunningen.

Het ontwerp van ordonnantie is het resultaat van
een centralistische filosofie, die weinig overeenstemt
met de huidige trends.

Les architectes regrettent que Ie projet ignore 1'as-
pect culturel de la ville et 1'importance de 1'architec-
ture urbaine.

Les pouvoirs de 1'administration sont tres etendus. II
importe des lors de prevoir la presence d'architectes
dans les commissions consultatives et de mettre sur
pied une commission regionale d'esthetique avec pou-
voir d'avis sur les avant-projets et les permis.

La revision frequente des plans d'urbanisme (liee au
rythme des elections) est un facteur d'instabilite.

La hierarchic des plans prevue par Ie projet est un
obstacle a la securite juridique. Seui Ie plan de niveau
Ie plus inferieur, accessible a tous dans chaque com-
mune, doit faire foi pour 1'utilisateur et est opposable
aux tiers. De meme pour les reglements d'urbanisme :
seui Ie reglement communal doit faire foi. II integre
completement les elements du reglement regional
d'urbanisme.

La qualite de 1'auteur du projet de plan ou de
reglement d'urbanisme est un element fondamental.
Autre critere n'est fixe.

II n'est pas normal que la procedure du certificat
d'urbanisme soit la meme que celle des permis de
batir. Cette procedure doit etre rapide, legere et peu
couteuse.

Le terme « urbamsme » est utilise sans coherence : il
doit etre remplace par « amenagement du territoire »
dans le titre ou par « travaux » pour les permis.

Le projet d'ordonnance decoule d'une philosophie
centralisatrice, peu conforme aux tendances actuelles.

Vragen van de leden en ant\voorden van de architecten Questions des membres et reponses des architectes

Een lid vraagt zich af of het mogelijk is een culturele
dimensie van de stad in het ontwerp van ordonnantie
in te voegen, met uitzondering van de gewestelijke
commissie voor esthetiek.

De architecten beschouwen de esthetiek als een
vormgeving van de stad, zowel wat de architecturale
aspecten betreft als aangaande de analyse van de
dynamische ontwikkeling van de stad.

De volgende sprekers zijn verwonderd over de
opmerkingen met betrekking tot de procedure van het
stedebouwkundig attest. De logica waarbij de bevol-
king zo vlug mogelijk voor de beslissingen moet
worden ingelicht, geldt eveneens voor het stedebouw-
kundig attest.

Un membre s'interroge sur la possibility d'integrer
une dimension culturelle de la ville dans le projet
d'ordonnance, mis a part via la commission regionale
d'esthetique.

Les architectes con9oivent 1'esthetique comme une
mise en forme, un faconnement de la ville tant dans ses
aspects architecturaux que dans 1'analyse de 1'evolu-
tion dynamique de la ville.

Les intervenants suivants s'etonnent des remarques
relatives a la procedure du certificat d'urbanisme. La
logique consistant b informer la population le plus en
amont possible des decisions vaut aussi pour le certifi-
cat d'urbanisme.
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De Executieve moet haar opvatting van het stede-
bouwkundig attest bepalen. Indien de aanvrager wenst
geen te belangrijke documenten te moeten verstrek-
ken, moet men toch rekening houden met de zorg dat
de bevolking voldoende moet zijn ingelicht. Immers,
in geval van een stedebouwkundig attest wordt de
vergunning verleend zonder openbaar onderzoek.

Wanneer rekening gehouden wordt met deze zorg
voor informatie, kan het stedebouwkundig attest de
vorm aannemen van een voorontwerp dat de architect,
naargelang de gebruiken, geeft aan de klant.

De architecten zijn zich bewust van het belang van de
uitvoeringsbesluiten van de bepalingen betreffende het
stedebouwkundig attest. Toch blijft de procedure voor
de afgifte van het attest gelijk aan die voor de
vergunning. Op dit ogenblik worden investeerders
dikwijis gevraagd zeer volledige en zeer zware stede-
bouwkundige attesten op te maken, zonder dat het
daarbij zeker is dat het project zai worden aanvaard.

Een lid wenst meer te weten over de Gewestelijke
Commissie voor Esthetiek. Waarvoor is zij bevoegd?
In welk stadium van de afgifte van de vergunningen
komt ze tussenbeide? Hoe is ze samengesteld?

De architecten zijn van oordeel dat deze commissie
een adviesbevoegdheid heeft. Ze geeft een advies aan
de overheid over de voorontwerpen van plannen, de
ontwerp-vergunningen of nog in het kader van
beroepsprocedures. Het is eveneens denkbaar dat ze
aan de overheid suggesties en aanbevelingen kan
geven.

L'Executif doit definir sa conception du certificat
d'urbanisme. Le souhait du demandeur de ne pas
devoir fournir des documents trop importants doit etre
confronte avec le souci de realiser une information
suffisante de la population. En effet, en cas de certi-
ficat d'urbanisme, la delivrance du permis intervient
sans enquete publique.

Dans le respect de ce souci d'information, le certifi-
cat d'urbanisme peut consister en un avant-projet
remis, selon la pratique, par 1'architecte a son client.

Les architectes sont conscients de 1'importance des
arretes d'execution des dispositions relatives au certifi-
cat d'urbanisme. II demeure cependant que le proces-
sus de delivrance du certificat est identique a celui du
permis. On a tendance actuellement a exiger des inves-
tisseurs des certificats d'urbanisme tres complets et
tres lourds, sans assurance que le projet sera accepte.

Un membre souhaite des precisions sur la « commis-
sion regionale d'esthetique ». Quelle est sa compe-
tence? A quel stade de la delivrance des permis inter-
vient-elle? Quelle est sa composition?

Pour les architectes, cette commission a un pouvoir
consultatif. Elle remet un avis aux pouvoirs publics sur
les avant-projets de plan, sur les projets de permis ou
encore dans le cadre des procedures de recours. II est
egalement concevable qu'elle dispose d'un pouvoir de
suggestion et de recommandation aux pouvoirs
publics.

D. ANTWOORD VAN DE STAATSSECRETARIS
TOEGEVOEGD AAN
DE MINISTER-VOORZITTER

D. REPONSES DU SECRETAIRE D'ETAT
ADJOINT AU
MINISTRE-PRESIDENT

Inleiding •. Preliminaires

De Staatssecretaris wenst eerst en vooral in te gaan
op de betogen waarin men de Executieve verwijt geen
advies te hebben gevraagd alvorens het ontwerp van
ordonnantie in te dienen.

Er was geen wettelijke verplichting, opgelegd door
de wetgever, noch een reglementaire verplichting,
opgelegd door de Executieve.

Dit blijkt vooral inzake de GCRO die door de wet
van 1962 slechts adviesbevoegdheid wordt toegekend
inzake de ontwerpstreekplannen en ontwerpgewest-
plannen (artikel 9). De Nationale Commissie Ruimte-
lijke Ordening, opgericht in de artikelen •3 en 4 van de
wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening
en stedebouw, impliciet herroepen in de wetten tot
hervorming der instellingen, « heeft tot taak algemene
richtlijnen voor de voorbereiding en de opmaking van

En guise de preliminaires, le Secretaire d'Etat tient
& repondre aux interventions reprochant ^ 1'Executif
de n'avoir pas demande d'avis prealablement au dep6t
du projet d'ordonnance.

II n'y avait pas d'obligation legale, c'est-a-dire
emanant du legislateur, ou reglementaire, c'est-a-dire
emanant de 1'Executif.

C'est tout particulierement evident en ce qui con-
cerne la CRAT pour laquelle la loi de 1962 ne prevoit
qu'une competence d'avis sur les projets de plans
regional et de secteur (article 9). Quant a la Commis-
sion Nationale d'Amenagement du Territoire institute
par les articles 3 et 4 de la loi organique, abroges
implicitement par les lois de reformes institutionnelles,
elle etait « chargee de proposer des directives genera-
tes pour la preparation et 1'etablissement des plans
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de plannen van aanleg voor te stellen en aan de
Minister verslag te doen over de ontwikkeling der
ideeen en beginselen op het gebied van de ruimtelijke
ordening. De Minister kan alle kwesties met betrek-
king tot de ruimtelijke ordening en de stedebouw aan
het advies van de Nationale Commissie onderwer-
pen ». Zeifs op nationaal niveau was er blijkbaar geen
verplichting.

De Raad van State heeft trouwens niet om een
voorafgaand advies gevraagd en gaf geen opmerking
ter zake.

Aangezien er geen voorafgaand advies vereist was,
vergt het respect voor de wetgever dat hij als eerste op
de hoogte wordt gebracht en dat hij zeif beslist weike
adviezen hij wenst in te winnen. Hetgeen gebeurde, tot
genoegen van de Voorzitter van de Commissie en de
Voorzitter van de Raad.

De Commissie nam tijd om over te gaan tot een
uitvoerige algemene bespreking en om een groot
aantal adviezen in te winnen volgens een werkwijze en
een agenda die zij autonoom bepaalde. Er zijn hoorzit-
tingen geweest. Alles werd er begrijpelijker op, ook
voor de afgevaardigde van de Executieve. Het is
immers de wens van de Executieve het best mogelijke
ontwerp te maken.

Geheel trouw aan haar beleidsverklaring die haar
fundamenteel engagement verwoordt en via deze ver-
klaring het engagement van de meerderheid die haar
ondersteunt, besteedt de Executieve dus ruim aan-
dacht aan de vragen die worden gesteld en de opmer-
kingen die worden geformuleerd, evenals aan voorstel-
len voor wijzigingen of toevoegingen die werden
gedaan. Men kan trouwens niet anders dan vaststellen
dat de discussie vaker betrekking heeft op de techniek
of de administratieve procedure dan op de ideologi-
sche verschillen.

De Staatssecretaris zai alles was in de loop van de
werkzaamheden werd gezegd zo correct mogelijk
trachten te beantwoorden. Voor de punten die vooral
tot de artikelsgewijze bespreking behoren, wordt het
antwoord of de precizering tot deze bespreking uitge-
steld.

Zeifs indien na de algemene bespreking blijkt dat
tekstverbeteringen mogelijk zijn en amendementen
zeifs noodzakelijk of wenselijk, zai de Staatssecretaris
deze niet een voor een behandelen, want ook dit is
materie voor de artikelsgewijze bespreking.

d'amenagement et de faire rapport au Ministre sur
1'evolution des idees et des principes en matiere
d'amenagement du territoire. Le Ministre peut sou-
mettre a 1'avis de la Commission nationale toutes
questions relatives a 1'amenagement du territoire et a
1'urbanisme ». Meme a ce niveau national, il n'y avait
done pas d'obligation.

Le Conseil d'Etat n'a d'ailleurs pas reclame d'avis
prealable ni fait de remarque a ce sujet.

Des lors, ce prealable n'etant pas requis, le respect
du legislateur impliquait qu'il soit saisi en priorite et
qu'il decide lui-meme des avis dont il souhaitait
s'entourer. Ce qui a ete le cas. Le President de la
Commission, tout comme d'ailleurs le President du
Conseil, s'en sont rejouis.

La Commission a pi-is le temps de prociSder a une
discussion generale approfondie ainsi que de s'entou-
rer d'un grand nombre d'avis selon une procedure et
un calendrier qu'elle a fixes souverainement. EUe a
precede a des auditions. Tout cela a ete fort eclairant y
compris pour le representant de 1'Executif. Le souhait
de celui-ci est en effet d'arriver au meilleur projet
possible.

Tout en restant bien entendu fidele a la declaration
qui constitue son engagement fondamental et au tra-
vers de lui, celui de la majorite qui le soutient, 1'Exe-
cutif est done tres attentif aux questions posees et aux
remarques formulees ainsi qu'aux suggestions d'adap-
tations ou d'ajouts qui ont ete faites. Force est
d'ailleurs de constater qu'il est bien des cas ou la
discussion porte plus sur des aspects techniques ou de
procedure administrative que sur des divergences
ideologiques.

Le Secretaire d'Etat s'efforcera de repondre avec
precision a tout ce qui a ete dit au cours des travaux.
Toutefois, pour les points qui paraissent davantage
s'inscrire dans la discussion des articles, la reponse ou
la mise au point est reportee a celle-ci.

De meme, meme si apres avoir entendu cette
discussion generale, il apparait que des ameliorations
du texte sont possibles, voire des amendements neces-
saires ou souhaitables, le Secretaire d'Etat ne les
traitera pas systematiquement, car c'est la aussi
matiere de la discussion des articles.

***

In verband met het ongenoegen over wat niet in de
ordonnantie vermeld wordt, komt de Staatssecretaris
niet terug op het feit dat de stadsvernieuwing of het
grondbeleid niet specifiek aan bod komen in deze
ordonnantie. De Minister-Voorzitter lichtte dit reeds
toe in zijn inleidende uiteenzetting.

***

A propos des regrets quant a ce qui ne figure pas
dans 1'ordonnance, le Secretaire d'Etat ne revient pas
sur le fait que la renovation urbaine, pas plus que la
politique fonciere n'ont ete abordees specifiquement
dans cette ordonnance. Le Ministre-President s'en est
explique dans son expose introductif.
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De Staatssecretaris onderstreept evenwel de bijzon-
dere positie van het Hoofdstedelijk Gewest: het is
duidelijk dat zowel de Raad als de Executieve zo snel
mogelijk komaf willen maken met de achterstand ten
opzichte van Vlaanderen en Wallonie inzake de aan-
passing van de nationale wetgevingen en zeifs baanbre-
kend werk willen leveren.

Als men snel vooruit wil, moeten de materies die er
klaar voor zijn zonder verwiji aangepakt worden. Zo
wordt het de commissies trouwens mogelijk ononder-
broken en geregeld te werken in plaats van stukwerk af
te leveren oindat de materies in enkele mammoetont-
werpen werden samengevoegd. En dan hebben wij het
hier nog niet over de langere termijn die de Raad van
State zou nodig hebben voor dergelijke ontwerpen.

Natuuriijk betekent dit dat reeds gestemde ordon-
nanties achteraf vooral technisch zullen moeten wor-
den aangepast ingevolge de aanneming van nieuwe
ordonnanties. Voor dit ontwerp zai dit vooral moeten
gebeuren inzake de milieuvergunningen (op dit ogen-
blik exploitatievergunningen) en de effectenstudies.

Volgens het advies van de Raad van State kan men
in dit verband niet verwijzen naar een wetgevende
tekst die nog niet werd aangenomen (de voorontwer-
pen van ordonnanties betreffende de milieuvergun-
ning, betreffende de milieu-effectenbeoordeling in een
stedelijk milieu liggen sinds begin februari bij de Raad
van State voor advies). Toch wordt in de ordonnantie
reeds aandacht besteed aan de link met de problema-
tiek van de effectenstudies (via de artikelen 46 en 48
voor de bijzondere plannen en artikel 108 voor de
stedebouwkundige vergunningen en attesten).

Inzake het verband met de exploitatievergunning
(toekomstige milieuvergunning) zai de door de Staats-
secretaris toegevoegd aan de Minister belast met
Huisvesting en Leefmilieu geplande ordonnantie deze
kwestie regelen via gemengde projekten, met andere
woorden projekten waarvoor zowel een stedebouw-
kundige vergunning als een milieuvergunning vereist
is : de dossiers krijgen een gemeenschappelijk par-
koer, worden aan een enkel openbaar onderzoek
onderworpen en aan het advies van de op dit ogenblik
bestaande overiegcommissies inzake stedebouw en
waarvan de hevoegdheden uitgebreid worden tot
milieumateries.

Bij de indiening van deze twee ordonnanties bij het
Bureau van de Raad zai de Executieve eveneens een
ontwerp van micro-ordonnantie indienen om de aan-
passingen aan te brengen aan de ordonnantie hou-
dende organisatie van de planning en de stedebouw,
nodig voor een sluitende wetgeving.

Le Secretaire d'Etat insiste neanmoins sur la situa-
tion particuliere de la Region bruxelloise : manifeste-
ment tant le Conseil que 1'Executif souhaitent dans les
plus brefs delais rattraper le retard legislatif sur la
Flandre et la Wallonie dans 1'adaptation des legislati-
ons nationales et meme, et c'est une belle ambition,
ouvrir la voie dans certains domaines.

Si 1'on veut ailer vite, il faut traiter sans tarder les
matieres qui sont mures. Ce qui permet par ailleurs un
travail continu et regulier des commissions et non un
travail par a coup qui serait le resultat du rassemble-
ment des matieres en quelques projets mammouths. Et
ceci, sans compter les delais encore plus grands que
requererait 1'examen de tels projets par le Conseil
d'Etat.

Bien sur, cela impliquera que des adaptations ulte-
rieures, a caractere essentieUement technique, d'or-
donnances deja votees devront etre faites suite ^
1'adoption de nouvelles ordonnances. Pour le projet
actuel, ce sera en particulier le cas pour ce qui
concerne les permis d'environnement (aujourd'hui
permis d'exploiter) et les etudes d'incidences (ou
etudes d'impact).

A ce sujet, selon 1'avis du Conseil d'Etat, il ne peut
etre fait reference a un texte legislatif qui n'est pas
encore adopte (les avant-projets d'ordonnances rela-
tive au permis d'environnement et relative aux evalua-
tions des incidences en milieu urbain sont soumis a
1'avis du Conseil d'Etat depuis debut fevrier). La
relation avec la problematique des etudes d'incidences
est toutefois deja prevue dans l'ordonnance^_(via les
articles 46 et 48 pour les plans particuliers et 108 pour
les permis et certificats d'urbanisme).

En ce qui concerne la liaison avec les permis
d'exploiter (futurs permis d'environnement), c'est 1'or-
donnance projetee par le Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre du Logement et de 1'Environnement, qui
reglera cette question via les projets mixtes, c'est-a-
dire les projets necessitant a la fois permis d'urbanisme
et permis d'environnement : il y est prevu que les
dossiers auront un parcours commun, seront soumis a
une enquete publique unique et a 1'avis des commis-
sions de concertation, qui existent actuellement en
matiere d'urbanisme et dont les competences seront
elargies aux matieres d'environnement.

L'Executif, lors du depot des projets de ces deux
ordonnances sur le bureau du Conseil, deposera egale-
ment un projet de micro-ordonnance qui apportera a
1'ordonnance organique de la planification et de 1'urba-
nisme les adaptations assurant la parfaite coherence de
la legislation.
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Het gewesteUjk ontwikkelingsplan

Een groot aantal leden vroegen in dit verband het
woord.

Er moet eerst en vooral aan worden herinnerd dat
dit een van de hoofdpunten is in de beleidsverklaring
van de Executieve die er uitvoerig op in gaat.

Le plan regional de developpement

Celui-ci a fait 1'objet de nombreuses interventions.

II y a tout d'abord lieu de rappeler qu'il s'agit la d'un
point essentiel de la declaration de 1'Executif qui s'y
exprime longuement a ce sujet.

De wil tot plannen Volonte de planifier

Dit plan zai tegemoetkomen « aan de nood aan
zowel een beleid als aan een actieprogramma gespreid
over meerdere jaren. Het is richtinggevend voor de
door de Executieve gewilde ontwikkeling ».

Er is dus een wil om te plannen. Dit wil zeggen
doelstellingen, prioriteiten bepalen, alsook de wegen
en de middelen en een agenda, waarbij rationaliteit en
dus coherentie de hoofdbekommernis zijn.

Deze eerste definitie kan vanzelfsprekend worden
uitgediept in uitvoerige uiteenzettingen, wat trouwens
gebeurt in gespecialiseerde boekwerken en universi-
taire cursussen. Daarom juist gaf men nooit een
wetgevingstechnische definitie, noch in de wet van
1962, noch in die van 1970; dit zou immers een bron
kunnen worden voor geschillen.

Een globale planning

De tweede optie in de beleidsverklaring van de
Executieve : de planning heeft betrekking op de
gewestelijke ontwikkeling als geheel; een globale plan-
ning dus. Dit wordt duidelijk gesteld : er is sprake van
« een globale benadering van de ontwikkeling van het
gewest. Dit beleid maakt de omkadering mogelijk van
huisvesting, openbare werken, verkeer, economic, het
sociaal-culturele aspect en de openbare ruimten.
Ruimtelijke ordening wordt de uitdrukking van een
globaal beleid, zowel op het niveau van het gewest als
op gemeentelijk vlak ».

Het ontwikkelingsplan « zai de meerjarige sociaal-
economische behoeften vaststellen. Het zai alle secto-
ren van de stedelijke aktiviteiten omvatten en de
prioriteiten gesteld door de Executieve aangeven ».
Het is dus duidelijk dat, zodra men het heeft over een
globale planning, heel het Hoofdstedelijk beleid
bedoeld wordt en, nogmaals, dit is logisch als men een
samenhangend beleid wil.

Vandaar de integratie van het socio-economische aspect
en de ruimtelijke ordening

Dit alles, en ook wat in de beleidsverklaring van de
Executieve vermeld wordt over de verschillende facet-
ten die de Executieve in het ontwikkelingsplan wenst
te zien staan, toont aan dat alles in dit plan gei'nte-
greerd zai worden, onder andere het socio-economisch
aspect, evenals de ruimtelijke ordening.

Ce plan repond « a la necessite de mieux fixer les
politiques et les programmes d'action a long terme. II
est indicatif des axes de developpement voulu par
1'Executif ».

II y a done volonte de planifier. Ce qui signifie se
fixer des objectifs, des priorites, les voies et les
moyens, un calendrier, avec fondamentalement un
souci de rationalite, done de coherence.

II est bien evident que cette esquisse de definition
est susceptible d'amples developpements et c'est d'ail-
leurs le cas dans des ouvrages specialises et dans des
cours universitaires. C'est bien la raison pour laquelle
on n'a jamais donne une definition legistique, ni dans
la loi de 1962, ni dans celle de 1970 car cela aurait pu
etre a 1'origine de litiges.

b,
Planification globale

Deuxieme volonte politique exprimee dans la decla-
ration de 1'Executif : la planification porte sur le
developpement regional tout entier; il s'agit d'une
planification globale. Cela est dit clairement : il est
question d'une « reflexion globale sur le developpe-
ment de la region : elle permet de trailer de maniere
transversale le logement, les travaux publics, les com-
munications, 1'economie, le socio-culturel et les espa-
ces publics. Elle s'exprime done par une planification
globale tant a 1'echelle de la region qu^a 1'echelle
communale.

Le plan de developpement « etablira les besoins
socio-economiques pluriannuels. II devra recouvrir
tons les secteurs de 1'activite urbaine en indiquant les
priorites que 1'Executif se fixe ». II est done clair que
1'ensemble de la politique regionale est couvert des
tors que 1'on parle de planification globale et, une fois
de plus, cela est logique si t'on veut un ensemble
coherent.

D'ou {'integration du socio-economique et de I'amena-
gement du territoire.

Tout cela, ainsi que 1'inscription dans le texte de la
declaration de 1'Executif, des differentes facettes que
1'Executif veut voir figurer dans le plan de developpe-
ment montre bien que dans ce plan de developpement,
tout sera integre et notamment le socio-economique et
1'amenagement du territoire.
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Hoe kan het anders als we werkelijk iets nuttigs Comment d'ailleurs pourrait-il en etre autrement si
willen doen? 1'on veut faire ceuvre utile?

Intellectueel gezien is een afzonderlijke aanpak van
het socio-economische aspect en de ruimtelijke orde-
ning niet wenselijk voor landen of gewesten die groter
zijn dan het onze. In dit verband wenst de Staatssecre-
taris te onderstrepen dat de nationale planning, voort-
vioeiend uit de kaderwet van 15 juli 1970 houdende
organisatie van de planning en de economische decen-
tralisatie, te globaal was.

De Staatssecretaris geeft enkele voorbeelden zonder
op bijzonderheden in te gaan :
- de kaderwet van 15 juli 1970 vermeldde de krachtlij-

nen van de inhoud van het plan. Deze bepalingen
werden in het koninklijk uitvoeringsbesluit van 24
mei 1971 gepreciseerd : in een lange opsomming
vindt men de « ruimtelijke ordening » terug.

Bijgevolg

- integreerde het document « Krachtlijnen van het
plan 1971-1975 » vanaf 1970 al de ruimtelijke orde-
ning en het milieu in de algemene doelstellingen van
dit plan;

- Dit geldt ook voor het.plan 1976-1980 waar geweste-
lijke luiken voor de eerste keer naar voren komen.
Ik heb een beduidende zin in deze tekst teruggevon-
den : « dankzij de gewestelijke luiken zai het plan
1976-1980 zijn doelstellingen op het grondgebied
concreet kunnen vertalen en zodoe'nde voor de
eerste keer de verbinding tussen de socio-economi-
sche planning en de planning van de bodem verwe-
zenlijken». Dit luik betreffende het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest behandelt inderdaad het
socio-economisch aspect en de ruimtelijke ordening.

Wat waar is voor grotere gehelen waarin een onder-
scheid wordt gemaakt tussen steden, industriebekkens
en plattelangsgebieden is eens zo waar voor een gewest
als het onze, dat bestaat uit een enkele stad die het
hele gewestelijk grondgebied beslaat en waar dus het
grondgebied van fundamenteel belang is. Dat is trou-
wens wat de Executieve bedoelde als zij in haar
beleidsverklaring de opstelling van een gewestelijk
ontwikkelingsplan verantwoordt als « reactie op de
groeiende druk veroorzaakt dooe de immobilien-
markt ».

Deja, intellectueuement, une approche separee du
socio-economique et de 1'amenagement du territoire
n'est pas souhaitable pour des pays ou de plus grandes
regions que la noire et H cet egard, je voudrais souli-
gner que la planification nationale issue de la loi-cadre
du 15 juillet 1970, portant organisation de la planifica-
tion et de la decentralisation economique etait une
planification globale.

Sans entrer dans trop de details. Ie Secretaire d'Etat
en donne simplement quelques preuves :
- La loi-cadre du 15 juillet 1970 enumerait les grandes

lignes du contenu du plan. Ces indications ont ete
precisees dans un arrete royal d'application du
24 mai 1971 : dans une longue enumeration, on
trouve « 1'amenagement du territoire »

En consequence de cela, des 1970, Ie document «
lignes de force du plan 1971-1975 » inclut dans les
objectifs generaux de ce Plan, 1'amenagement du
territoire et 1'environnement;
II en est de meme dans Ie plan 1976-1980; dans ce
plan, ou apparaissent pour la premiere fois des
volets regionaux, figure une phrase tout-a-fait signi-
ficative : « b travers ses volets regionaux, Ie Plan
1976-1980 traduira concretement ses objectifs sur Ie
territoire, realisant ainsi pour la premiere fois la
liaison entre la planification economique et sociale
et la planification au sol » et effectivement Ie volet
relatif a Bruxelles-Capitale traite du socio-economi-
que et de 1'amenagement du territoire.

Ce qui est vrai pour de plus grands ensembles
diversifies en villes, bassins industriels et catnpagnes
est.encore plus vrai pour une region comme la notre,
constituee d'une seule ville occupant tout Ie territoire
regional et ou, de ce fait, la gestion fonciere est
essentielle. C'est d'ailleurs ce qu'a indique 1'Executif
quand dans sa declaration, il justifie. aussi Fetabusse-
ment d'un plan de developpement pour la region par
«la pression croissante qu'entrame aujourd'hui Ie
boom immobilier ».

De nauwe band tussen het economische, het sociale
en de bodembestemming blijkt overigens in de prak-
tijk. Men mag toch veronderstellen dat de Executieve
de toename van bepaalde economische activiteiten in
de hand houdt, hotels bijvoorbeeld, of dat zij zich kant
tegen de verdwijmng van culturele activiteiten als
gevolg van stedebouwkundige maatregelen.

La pratique bruxelloise demontre d'ailleurs 1'etroite
relation qui unit Feconoimque, Ie social et 1'affectation
du sol. L'Executif n'est-il pas appele a contr61er la
croissance de certaines activites economiques, par
exemple les hotels, ou a s'opposer a la disparition
d'activites culturelles par des mesures d'urbanisme.
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Men stelde de vraag naar de opportuniteit zeif van
de socio-economische planning voor Brussel. Dit is zo
goed als stellen dat men twijfelt aan de opportuniteit
van doelstellingen, sociale zowel als economische.
Maar hoe kan men een stad ruimtelijk ordenen zonder
te hebben nagedacht over haar sociale en economische
toekomst en minstens de krachtlijnen ter zake te
hebben bepaald? Dat is onmogelijk. De sporen van de
economische druk op de stad zijn dagelijks merkbaar.

Dit betekent nochtans niet dat de ruimtelijke orde-
ning ondergeschikt is aan de socio-economische plan-
ning, niet meer dan, in tegenstelling tot wat het VOB
beweert, het socio-economische ondergeschikt is aan
de ruimtelijke ordening. Van een goede globale plan-
ning mag men verwachten dat zij tussen al deze
factoren het voor de Brusselse bevolking gunstigste
evenwicht zoekt.

De bekommernis ruimtelijke ordening, dus bodem-
bestemming, is niet enkel opgenomen in de doelstellin-
gen van het gewestelijk ontwikkelingsplan, (1° van art.
17), maar nog meer geformaliseerd in artikel 17, 4°;
aangezien daarin een verband wordt gelegd met de
bestemmingsplannen moeten de aan te brengen wijzi-
gingen immers worden aangeduid in de gewestelijke
ontwikkelingsplannen.

Het argument dat het tempo van de socio-economi-
sche planning verschilt van dat van de planning van de
bodembestemming en er dus niet mee kan samengaan,
is niet ernstig : in de twee gevallen kunnen er doelstel-
lingen zijn op kort.e, middellange en lange termijn,
zeifs heel lange termijn. Denk bijvoorbeeld maar aan
de demografie. In het plan moet de gewenste agenda
van de verschillende akties worden vastgelegd.

De wil van een globale planning moet vanzelfspre-
kend in de uitwerkingswijze van een dergelijke plan-
ning worden teruggevonden. Daarom verduidelijkt het
ontwerp in zijn artikel 18. dat de Executieve het
ontwerp van ontwikkelingsplan uitwerkt en dat eike
afdeling van het bestuur alsmede elk gewestelijk
orgaan van openbaar nut de elementen verbonden aan
zijn bevoegdheden verschaft.

Het spreekt vanzelf - maar dit dient te worden
onderstreept - dat de uitwerking van deze elementen
een voorafgaande studie vooropstelt en dat deze reeds
een dialoog met de adviesorganen zoals de Sociaal en
Economische Raad inzake socio-economische aspec-
ten kan inhouden.

Deze doelstelling van globale planning die voor de
Executieve fundamenteel is, wordt bijgevolg gerecht-
vaardigd omwille van de rationaliteit en de doeltref-
fendheid.

De opheffing van de kaderwet van 1970
Daar het ontwerp van ordonnantie en de inhoud van

onze werkzaamheden de wil van een globale planning
cluidelijk uitdrukken, dienen de bepalingen van de
kaderwet van 1970 die dezelfde doelstelling hebben,
opgegeven te worden.

La question de 1'opportunite meme de la planifica-
tion socio-economique pour Bruxelles a et6 posee.
Cela revient ^ dire que 1'on doute de 1'opportunite de
se fixer des objectifs aussi bien sociaux qu'economi-
ques. Mais comment amenager la ville sans avoir refle-
chi a son avenir social et economique et s'etre fixe ^
tout Ie moins des lignes directrices en la matiere? Cela
n'est pas possible. Tous les jours, des indices de la
pression economique sur la ville sont perceptibles.

Mais cela ne signifie pas que 1'amenagement est
subordonne a la planification socio-economique, pas
plus que, contrairement a ce que 1'UEB avance, Ie
socio-economique n'est subordonne a 1'amenagement.
Une bonne planification globale doit, par definition,
rechercher entre tous les facteurs les equilibres les plus
benefiques a la population bruxelloise.

•La preoccupation amenagement, done affectation
du sol, est non seule.ment incluse dans les objectifs du
plan regional de developpement, (1° de 1'art. 17) mais
formalisee davantage encore dans 1'article 17, 4° puis-
que celui-ci etablit un lien avec les plans d'affectation
du sol, les modifications a apporter a ceux-ci devant
etre indiquees dans Ie PRD.

L'argument selon lequel Ie rythme de la planifica-
tion socio-economique et celui de la planification de
1'affectation du sol sont differents et ne sont done pas
compatibles n'est pas serieux : dans 1'un et 1'autre cas,
les objectifs peuvent etre a court, moyen et long ter-
mes, voire tres long terme. II suffit de penser par
exemple a la demographic. C'est au plan a fixer Ie
calendrier souhaite des di verses actions.

Cette volonte d'une planification globale doit evi-
demment se traduire dans son mode d'elaboration.
C'est la raison pour laquelle Ie projet precise en son
article 18 que 1'Executif elabore Ie projet de plan de
developpement et que chaque departement de 1'admi-
nistration et chaque organisme d'interet public regio-
nal fournit les elements lies a ses competences.

II va de soi, mais c'est important de Ie souligner, que
1'elaboration de ces elements suppose une reflexion en
amont, que celle-ci peut deja impliquer un dialogue
avec des instances consultatives comme par exemple Ie
CES en matiere socio-economique.

Cet objectif de planification globale, fondamental
pour 1'Executif, est done justifie par des imperatifs de
rationalite et d'efficacite.

L'abrogation de la loi-cadre de 1970
A partir du moment oil Ie projet d'ordonnance

indique clairement la volonte d'une planification glo-
bale, il s'indique d'abroger les dispositions de meme
objet dans la loi-cadre de 1970.



A-108/2- 90/91 . - 71 - , A-1Q8/2-90/91

Indien dit niet bet geval was, zou men de vergissing
van de wetgever van 1970 laten voortduren door de
coordinatie tussen de organieke wet van 1962 en de
kaderwet van 1970 - die in een nationaal plan en in
gewestelijke luiken voorzag - niet te verzekeren. Dit
veroorzaakte spanningen en misverstanden tussen het
Planbureau en de instellingen van de organieke wet.

S'il n'en etait pas ainsi, on laisserait persister 1'erreur
du legislateur de 1970 qui en n'assurant pas la coordi-
nation entre la loi organique de 1962 et la loi-cadre de
1970 - qui, rappelons-le, prevo.yait un plan national
avec des volets regionaux -, a suscite des tensions et
des confusions inutiles entre Ie Bureau du Plan et les
organes de la loi organique.

De materie van het gewestelijk plan Les matieres du plan regional
Een aantal leden brachten de opmerking ter sprake

waarin de Raad van State stelt dat het niet duidelijk
blijkt dat het ontwerp een economische planning be-
oogt, aangezien artikel 2, lid 2 enkel heel algemeen
stelt: « Deze ontwikkeling is zowel economisch, sp-
ciaal als esthetisch opgevat en heeft tot doel het
leefmilieu van het Gewest te beschermen en te verbe-
teren, en de bodem zuinig te beheren » en geen van de
doelstellingen van de kaderwet van 1970 vermeld.

In 1970 werd in de kaderwet en in haar uitvoerings-
besluiten geopteerd voor een lange opsomming van
onderwerpen. •

Een dergelijke opsomming kan nooit volledig zijn, al
was het maar omdat altijd nieuwe facetten kunnen
opduiken. Daarom gaf de Executieve de voorkeur aan
een meer algemeen gestelde formulering waarin alle
bestaande of mogelijke facetten van een globale ont-
wikkeling aan bod komen en dus het Hoofdstedelijk
leven als geheel betreffen.

De Executieve beantwoordde de opmerking van de
Raad van State in de commentaar bij de artikelen als
volgt : « Dit begrip van ontwikkeling dekt het begrip
van economische planning : artikel 2 heeft duidelijk
betrekking op de economische en sociale aspecten van
de ontwikkeling. Dit concept omvat eveneens de
begrippen bescherming en verbetering van het leefmi-
lieu, alsook de notie van zuinig beheer van de bodem,
basis van een grondbeleid ».

De Raad van State heeft artikel 2 in de verf gezet
maar er moet ook aandacht worden geschonken aan
artikel 17 dat de inhoud van de gewestelijke ontwikke-
lingsplannen geeft en vooral aan zijn 1° waarin ook de
globale aanpak van de ontwikkeling wordt toegelicht :
« de doelstellingen en prioriteiten inzake ontwikke-
ling, ruimtelijke ordening inbegrepen, zoals die door
economische, sociale, verkeers- en milieubehoeften
worden vereist ».

Het is wellicht zinvol voor de helderheid van mijn
uiteenzetting hier een steuing te vermelden die door
sommigen in de Commissie werd naar voor gebracht.

In de ordonnantie zouden een aantal richtingaandui-
dingen worden opgenomen die bepalend zijn voor de
ruimtelijke ordening van het Gewest. Bijvoorbeeld :
het gemengd karakter van de stad, bescherming van de
zwakke functies, bescherming van de culturele plaat-
sen, kortom een handvest van de goede Brusselse
stedebouw.

Certains membres ont releve la remarque du Conseil
d'Etat indiquant qu'il n'apparait pas clairement que Ie
projet vise la planification economique dans la mesure
ou Particle 2, alinea 2, se limite a indiquer, de maniere
tres generale, que : « Ce developpement est concu tant
au point de vue economique, social et esthetique que
dans Ie but de preserver et d'ameliorer Fenvironne-
ment de la Region, et de gerer son sol avec parcimo-
nie » et n'enonce pas les objecdfs repris dans la loi-
cadre de 1970.

En 1970, Ie choix qui a ete fait dans la loi-cadre et
dans son arrete d'application est celui d'une longue
enumeration de matieres.

Une telle enumeration ne sera jamais complete, ne
fut-ce que parce que de nouvelles facettes a trailer
peuvent apparaitre. Aussi, 1'Executif a-t-il prefere une
formule plus generale couvrant toutes les facettes
existantes ou potentielles d'un developpement global,
c'est-a-dire couvrant 1'ensemble de la vie regionale.

L'Executif a repondu a la remarque du Conseil
d'Etat dans Ie commentaire des articles : « Cette
notion de developpement couvre celle de planification
economique : 1'article 2 vise expressement les aspects
economiques et sociaux du developpement. EUe en-
globe egalement celles de preservation et d'ameliora-
tion de 1'environnement ainsi que celle de gestion
parcimonieuse du.sol, base d'une politique fonciere ».

Le Conseil d'Etat a mis 1'accent sur 1'article 2 mais il
faut egalement etre attentif a 1'article 17 portant sur le
contenu du plan regional de developpement et, en
particulier sur son 1° qui eclaire aussi ce caractere
global du developpement: « Les objectifs et les priori-
tes de developpement, en ce compris d'amenagement,
requis par les besoins economiques, sociaux, de depla-
cement et d'environnement ».

II est utile, pour la clarte de 1'expose, d'aborder
maintenant une these developpee par certains au sein
de cette Commission.
II s'agirait d'inscrire dans Fordonnance •un certain

nombre d'orientations qui regiraient 1'amenagement
de la Region. Ont ete cites : la mixite de la ville, la
protection des fonctions faibles, la protection des lieux
culturels, bref une charte du bon urbanisme bruxellois.
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Het lijkt ons niet opportuun op deze manier te werk
te gaan. Het typische van het plan schuiltjuist in het feit
dat het, na voorafgaande onderzoeken, een grondige
bestudering en uitvoerige raadplegingen, ook van de
bevolking, dergelijke richtingaanduidingen bepaalt,
met aandacht voor een globale samenhang.

Zich binnen deze Commissie aan een dergelijk debat
begeven, zou een kortsluiting veroorzaken in de hele
uitgediepte werkwijze en het erbij horend debat. Men
mag veronderstellen dat dit niet de bedoeling is van de
verdedigers van deze stelling.

Bovendien zullen de wenselijke richtingaanduidin-
gen varieren in de tijd : sommige worden duidelijker,
weer andere blijken nog maar pas. Het is eigen aan een
ordonnantie houdehde organisatie dat zij niet al te zeer
varieert in de tijd.

Ten slotte, en dit is fundamenteel, zijn er op wetge-
vingstechnisch vlak argumenten contra.

Een wetgevende tekst stelt eigenlijk gedragsregels op
met een bindende waarde en een algemene en abstrakte
draagwijdte.

Het is daarom wellicht nuttig ervoor te zorgen dat in
decreten of ordonnanties slechts bepalingen komen te
staan doe normatief zinvol zijn. Daarom wordt over het
algemeen aanbevolen in dergelijke teksten geen artike-
len in te voegen die slechts intentieverklaringen zijn of
een uiteenzetting van de redenen waarom de aanne-
ming van de betrokken wetgeving verantwoord is (zie
de Codex-Legistiek met de aanbevelingen ter zake van
de Raad van State, Staatsblad 2 juni 1982, punt 105,
p. 35).

Toch is het gebruikelijk dat de wetgever aan het begin
van een wet het voorwerp of de belangrijkste doelstel-
lingen van een wet definieert.

Dit soort vermeldingen is in zekere zin nuttig voor
degenen die de wet interpreteren en die, als zij de wet
moeten toepassen, zullen kunnen verwijzen naar de
aldus geformuleerde doelstellingen. Toch kan de juiste
impact van de expliciet vermelde doelstellingen op de
jurisprudentie moeilijk ingeschat worden (zie in dit
verband Le recours aux objectifs de la Idi dans son
application, Story-scientia, 1990).

Het komt veel minder vaak voor dat een wetgeving
de concrete na te streven doelstellingen uitdrukt die aan
de grondslag van haar uitvoering ligt.

Het fundamenteel probleem dat door deze vermel-
ding opduikt, bestaat erin te definieren welk haar nor-
matief nut is en weike juridische gevolgen zij teweeg-
brengt. Aangezien het overwegend de formulering van
beleidsdoelstellingen betreft, zai men onder meer de
volgende problemen moeten opiossen :
- dient men uit de in algemene bewoordingen gestelde

doelstellingen in dit geval welomschreven gevolgen
te trekken?

II ne parait pas opportun de s'engager dans cette voie.
En effet, c'est le propre du plan, apres des etudes
prealables, une reflexion approfondie et de larges con-
sultations, y compris de la population, de fixer dans un
souci de coherence globale de telles orientations.

Se livrer a un tel debat au sein de cette Commission,
serait court-circuiter tout ce processus approfondi et le
debat qui 1'entourera. II faut supposer que ce n'est pas
la la volonte des defenseurs de cette these.

D'autre part, les orientations souhaitables varieront
dans le temps : certaines perdront de 1'acuit.e, d'autres
apparaitront. Le propre d'une ordonnance organique
est de ne pas varier trop au fil du temps.

Enfin, et c'est essentiel, il y a des arguments negatifs
de type legistique.

Le propre d'un texte de valeur legistique consiste a
exiprimer des normes de comportement revetant une
valeur obligatoire et une portee generale et abstraite.

II convient des lors de veiller a n'introduire, dans des
decrets ou des ordonnances, que des dispositions qui
presentent une utilite normative. C'est pourquoi 1'on
recommande generalement de ne pas inserer dans de
tels textes des articles qui n'ont pour objet que d'expri-
mer des intentions ou d'exposer queues sont les raisons
qui justifient 1'adoption de la legislation consideree
(voir en ce sens le Code-formulaire de legistique, repre-
nant les recommandations du Conseil d'Etat en la
matiere, Mon. 2juin 1982, point 105, p. 35).

Neanmoins, il est courant que le legislateur definisse
brievement, au debut d'une lot, quel est 1'objet de celle-
ci ou quels sont les objectifs principaux qu'elle poursuit.

Ce genre de mention presente une certaine utilite
pour les interpretes de la loi, qui, lorsqu'ils devront lui
procurer application, pourront se referer aux objectifs
ainsi enonces. Toutefois, 1'impact exact que les objectifs
expressement cites ont sur la jurisprudence est difficile a
delimiter (voy. a ce sujet Le recours aux objectifs de la
loi dans son\application, Story-scientia, 1990).

II est beaucoup plus rare qu'une legislation exprime
les objectifs concrets qu'elle entend poursuivre et qui
devront presider a sa mise en ceuvre.

Le probleme essentiel que souleve ce type de men-
tion consiste a definir quelle est son utilite normative et
done quels sont ses effets juridiques. S'agissant de la
formulation d'objectifs essentiellement politiques, on
rencontrera notamment les difficultes suivantes :

- faut-il tirer des objectifs enonces en termes generaux
des consequences precises dans ce cas d'espece?
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- dienen de gestelde doelstellingen te worden verwe-
zenlijkt binnen een bepaalde termijn of staat bet de
Executieve yolledig vrij de aadere regels voor de
verwezenlijking ervan te kiezen ?

- welk verband is er tussen de door de wetgevende
tekst gestelde doelstellingen en degene die geformu-
leerd worden in de verschillende programmahande-
lingen ter zake : ontwikkelingsplannen en bestem-
mingsplannen? Zou een rechtbank van oordeel
kunnen zijn dat deze plannen onregelmatig zijn
omdat zij de in de ordonnantie vermelde optics
onvoldoende weergeven?

- kan iemand individueel bet recht op naleving van
deze doelstellingen opeisen, eventueel in tegen-
spraak met een welomschreven reglementaire tekst?

- zou men de aldus bepaalde doelstellingen systema-
tisch aan een gemeente kunnen opieggen als gebie-
dende voorschriften voor wettelijkheid die de uit-
voering van toezichtprocedes, bestemd om de wet
na te leven, verantwoorden?

Kort samengevat blijkt uit dit alles dat concrete
beleidsdoelstellingen eigenlijk niet op hun plaats zijn
in een wetgevende tekst. Zij dreigen heel wat interpre-
tatiemoeilijkheden op te leveren die uiteindelijk een
aanzienlijke juridische onzekerheid teweegbrengen.
Het lijkt logischer de formulering van deze doelstellin-
gen voor te behouden voor de plannen of programma's
die juist bedoeld zijn om de in deze of gene sector
gekozen aktielijnen te bepalen.

les objectifs enonces doivent-ils etre realises dans un
delai determine, ou bien 1'Executif reste-t-il entiere-
ment libre du choix des modalites de leur realisa-
tion?
quel est Ie rapport entre les objectifs enonces par Ie
texte legislatif et ceux qui seront formules dans les
divers actes programmatiques existant en la ma-
tiere : plans de developpement et plans d'affectation
des sols? Une juridiction pourrait-elle estimer que
ces plans seraient irreguliers parce qu'ils ne tradui-
raient pas suffisamment les options exprimees dans
Pordonnance?
un particulier pourrait-il revendiquer Ie droit au
respect de ces objectifs, eventuellement a 1'encontre
d'un texte reglementaire precis?
une commune pourrait-elle se voir systematique-
ment imposer les objectifs ainsi definis comme des
imperatifs de legalite, justifiant la mise en oeuvre de
precedes de tutelle reserves au maintien de la loi?

En resume, il semble des lors que Fexpression
d'objectifs politiques concrets ne trouve guere sa place
dans un texte legislatif. Elle risque de soulever nombre
de difficultes d'interpretation qui engendreront finale-
ment une insecuritejuridique importante. 11 paratt plus
normal de reserver la formulation de ces objectifs a des
plans ou programmes dont la portee est precisement
de fixer les lignes d' action choisies dans tel ou tel
secteur.

De waarde van een gewestelijk ontwikkelingsplan La valeur du plan regional de developpement

In artikel 23 van bet ontwerp van ordonnantie
worden de bepalingen van een gewestelijk ontwikke-
lingsplan in twee categorieen onderverdeeld :
- richtinggevende bepalingen;
- voorschriften betreffende de bestemming die bin-

dende kracht en reglementaire waarde hebben.

In de memorie van toelichting wordt duidelijk
gesteld (punt 5, 1°) dat de inhoud van de gewestelijke
ontwikkelingsplannen in hoofdzaak bestaat uit rich-
tinggevende bepalingen : «de inhoud zai vooral
betrekking hebben op de doelstellingen en de prioritei-
ten inzake ontwikkeling en op de middelen om deze te
bereiken ».

In de memorie van toelichting (punt 4) preciseerde
de Executieve : « Hoewel de richtinggevende waarde
van sommige bepalingen van de ontwikkelingsplannen
geen absolute verplichting tot resultaten creeert voor
de overheid die ze vaststelt, vormt zij niettemin een
verbintenis wat de beoogde doelstellingen en de geko-
zen wegen om die te bereiken betreft. De wijzigingen
ervan impliceren dan ook noodzakelijkerwijze<ie wij-
ziging van de plannen ».

L'article 23 du projet d'ordonnance repartit les
dispositions du plan regional de developpement en
deux categories :
- des dispositions indicatives;
- des prescriptions relatives a 1'affectation du sol et

qui ont force obligatoire et valeur reglementaire.

II est clairement precise dans 1'expose des motifs
(point 5, 1°) que 1'essentiel du contenu du PRD est
constitue par les dispositions indicatives : « L'essentiel
de son contenu portera sur les objectifs et les priorites
de developpement et sur les moyens a mettre en ceuvre
pour les atteindre ».

L'Executif a precise dans 1'expose des motifs
(point 4) que « si la valeur indicative ne cree pas pour
Ie pouvoir public qui les arrete une obligation absolue
du resultat, elle n'en constitue pas moins pour lui un
engagement quant aux objectifs vises et aux voies
choisies pour y parvenir. Aussi leurs modifications
impliquent necessairement la modification des plans ».
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In die zin bepaalde de Executieve dat « de toeken-
ning van steun aan natuurlijke of rechtspersonen kan
enkel gebeuren met inachtneming van de bepalingen
van net plan, zeifs de richtinggevende ».

' De inhoud van de gewestelijke ontwikkelingsplan-
nen bestaat dus hoofdzakelijk uit dergelijke richtingge-
vende bepalingen die enkel de Hoofdstedelijke Execu-
tieve binden.

Want inderdaad, in de commentaar bij de artikelen
staat « Het gewestelijk ontwikkelingsplan zai de alge-
mene lijnen van de beleidsverklaring van de Execu-
tieve concretiseren. Daarom is de duur ervan dezelfde
als die van een legislatuur ».

Aan deze hoofdinhoud zullen de voorschriften wor-
den toegevoegd betreffende de bestemming die bin-
dende kracht hebben en reglementaire waarde en deze
waarde behouden tot latere wijzigingen.

Bepaalde leden van de Conunissie waren van oor-
deel dat dit ondoeltreffend was en dat het gewestelijk
ontwikkelingsplan enkel richtinggevende bepalingen
moet bevatten.

Het is wellicht nuttig te preciseren waarom de
Executieve voorstelt dergelijke voorschriften in de
gewestelijke ontwikkelingsplannen op te nemen.

De Executieve is van oordeel dat, zodra zij tijdens
de uitwerking van de gewestelijke ontwikkelingsplan-
nen tot de conclusie zou komen dat er snel aanpassin-
gen nodig zijn aan de bestemmingsplannen, zij in staat
moest zijn om te handelen zonder te wachten tot het
ontwerp van het gewestelijk bestemmingsplan tot een
besluit was gemaakt.

Want het is inderdaad meer dan waarschijniijk dat,
voor de eerste hoofdstedelijke zittingstijden, de verwe-
zenlijking van de gewestelijke bestemmingsplannen zai
worden beeindigd na die van het gewestelijk ontwikke-
lingsplan.

Het betreft dus wel degelijk een wil tot dynamisme
en doeltreffendheid.

Rekening houdend met deze invoeging van bin-
dende bepalingen inzake bodembestemming besliste
de Executieve het gewestelijk ontwikkelingsplan te
onderwerpen aan een onderzoeksprocedure die
dezelfde is als deze voor het gewestelijk bestemmings-
plan, die zeif direct gei'nspireerd werd op het onder-
zoek voor het huidige gewestplan.

Zonder deze voorschriften zou de Executieve inder-
daad hebben voorgesteld om het onderzoek van de
gewestelijke ontwikkelingsplannen te versnellen en
zich te beperken tot de raadpleging van adviserende
instellingen en van de Gewestelijke Ontwikkelings-
commissie. Zij heeft trouwens in een versnelde proce-
dure voorzien voor dit soort aanpassingen van de
gewestelijke ontwikkelingsplannen die geen invloed
hebben op de bestemming.

Dans cet esprit, 1'Executif a prevu que « 1'octroi
d'aides a des personnes physiques ou morales, privees
ou publiques, ne peut se faire que dans Ie respect des
dispositions du plan, meme indicatives ».

L'essentiel du contenu du PRD est done constitue de
telles dispositions indicatives qui constituent un enga-
gement settlement pour 1'Executif regional.

En effet, ainsi qu'il est dit dans Ie commentaire des
articles, « Ie PRD concretisera les axes de la Declara-
tion de 1'Executif. C'est la raison pour laquelle sa
duree correspond a celle d'une legislature ».

A cet essentiel, s'ajouteront des prescriptions relati-
ves a 1'affectation du sol, ayant force obligatoire et
valeur reglementaire et gardant cette valeur, elles,
jusqu'a modifications ulterieures.

Certains membres de la Commission ont estim6 que
cela etait inadequat et que Ie PRD ne devait comporter
que des dispositions indicatives.

II convient de preciser pourquoi 1'Executif propose
de mettre dans Ie PRD, de telles prescriptions.

L'Executif a estime que des lors qu'il arriverait pen-
dant 1'elaboration du PRD a la conclusion que des
adaptations des plans d'affectation des sols s'impose-
raient rapidement, il devait lui etre possible d'agir sans
attendre que Ie projet de plan regional d'affectation du
sol ait ete arrete.

En effet, pour les premieres legislatures regionales,
il est plus que vraisemblable que la realisation du
PRAS se terminera apres celle du PRD.

II y a done la une volonte de dynamisme et
d'efficacite.

Compte tenu de cette insertion de dispositions
obligatoires d'affectation du sol, 1'Executif a prevu de
soumettre Ie PRD a un processus d'enquete identique
a celui du PRAS, lui-meme directement inspire de
celui applique pour 1'actuel plan de secteur.

En effet, sans de telles prescriptions, 1'Executif
aurait propose, pour accelerer 1'examen du PRD, de se
limiter a la consultation des instances consultatives et
de la Commission regionale de developpement. II a
d'ailleurs prevu une procedure acceleree de ce type
pour les modifications du PRD n'ayant pas d'effet sur
1'affectation du sol.
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Voor de lezer van de gewestelijke ontwikkelings-
plannen zullen de voorschriften met bindende kracht
en reglementaire waarde gepreciseerd moeten wor-
den. Dit wordt bepaald in het eerste lid van artikel 23.
Zij zullen dus duidelijk herkenbaar worden.

Bovendien (artikel 17, 4°) zullen de wijzigingen die
aan het gewestelijk bestemmingsplan en de bijzondere
bestemmingsplannen moeten worden aangebracht
eveneens moeten worden aangeduid.

Deze voorschriften betreffende de bodembestem-
ming zullen dus toegelicht en met redenen omkleed
worden door het gewestelijke ontwikkelingsplan en dit
zai een substantiate verbetering zijn op het vlak van de
doorzichtigheid in verhouding tot wat wij gekend
hebben voor het huidige gewestplan.

Vervolgens komt de Staatssecretaris terug op de wil
om snel te kunnen handelen. Het nut hiervan blijkt uit
de beleidsverklaring van de Executieve. Hij verwijst
naar de verschillende facetten van het gewestelijke
ontwikkelingsplan, zoals beschreven in de beleidsver-
klaring en naar het concept prioritair interventiegebied
van het Gewest.

Door middel van het gewestelijk ontwikkelingsplan
wordt het dus mogelijk snel te handelen, maar in
klaarheid.

Zodra de bindende voorschriften inzake bodembe-
stemming werden gedefinieerd in het raam van een
procedure die dezelfde is als die van het gewestelijke
ontwikkelingsplan, wordt het logisch hen dezelfde
duur toe te kennen als die van de bepalingen van het
gewestelijke bestemmingsplan en hen dus bestaan te
verlenen tot hun eventuele wijziging. Dat is waarin
werd voorzien. Dit vermijdt voor de bewoners het
nadeel van een plotselinge leemte in de bodembestem-
ming,' indien deze bepalingen zouden vervallen zoals
de richtinggevende bepalingen.

Tenslotte wordt het plan niet de optelsom van de
aan de gang zijnde onderzoeken, maar deze onderzoe-
ken zullen bijdragen tot de uitwerking ervan.

De rol van de Hoofdstedelijke Raad in de aannemings-
procedure van de plannen

Het betreft een uiterst delikate kwestie, want zij
houdt verband met de relatie tussen de uitvoerende en
de wetgevende macht.

De Executieve stelt dus voor de gewestelijk plannen
te zien die door haar werden vastgelegd.

De volgende argumenten kunnen in aanmerking
komen ter ondersteuning van de stelling dat bij voor-
keur de Executieve en niet de Hoofdstedelijke Raad
de plannen moet aannemen.

Pour Ie lecteur du PRD, les prescriptions ayant force
obligatoire et valeur reglementaire devront etre preci-
sees. Cela est prevu au 1" alinea de Particle. 23. Files
seront done clairement identifiables.

De plus (article 17,4°), les modifications qui devront
etre apportees au plan regional d'affectation du sol et
aux plans particuliers d'affectation du sol devront
egalement etre indiquees.

Ces prescriptions relatives a 1'affectation du sol
seront done eclairees et motivees par Ie PRD et des
lors, il y aura une amelioration substantielle sur Ie plan
de la transparence par rapport a ce que 1'on a connu
pour 1'actuel plan de secteur.

Le Secretaire d'Etat revient ensuite sur la volonte de
pouvoir agir rapidement. La deliberation de 1'Executif
illustre 1'utilite de cette possibility. 11 renvoie aux
differentes facettes du PRD decrites dans la declara-
tion ainsi qu'au concept de zone d'intervention priori-
taire de la Region.

Par la voie du PRD, il sera done possible d'agir
rapidement mais dans la transparence.

Une fois definies des prescriptions obligatoires en
matiere d'affectation du sol dans Ie cadre d'une proce-
dure identique a celle du PRAS, il est logique de leur
donner une duree identique a celle des dispositions du
PRAS et done de leur donner vie jusqu'^ leur modifi-
cation eventuelle. C'est ce qui a ete prevu. Cela evite
pour les habitants le prejudice que constituerait un
vide subit dans 1'affectation du sol, si ces dispositions
venaient a terme comme les dispositions indicatives.

Enfin, le plan ne sera pas la somme des etudes en
cours, mais celles-ci contribuent a son elaboration.

Le role du Conseil regional dans le processus d'adop-
tion des plans

II s'agit d'une question particulierement delicate,
puisqu'elle touche aux rapports entre 1'executif et le
legislatif.

L'Executif propose done de voir les plans regionaux
arretes par lui.

Les arguments suivants peuvent etre retenus &
1'appui de la these selon laquelle ii est preferable de
confier 1'adoption de ces plans a 1'Executif pi utot qu'au
Conseil regional.
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De Hoofdstedelijke Raad is een wetgevende instel-
ling. Het is zijn taak enerzijds wetgevende teksten op
te stellen en anderzijds politieke controle uit te oefe-
nen op de Executieve. Het komt daarentegen de
Executieve toe de belangrijkste politieke opties te
nemen voor het hoofdstedelijk beleid.

De ontwikkelingsplannen en de bestemmingsplan-
nen zijn handelingen zonder normatieve draagwijdte in
de strikte betekenis van het woord.

Indien men de aanneming van de plannen aan de
Hoofdstedelijke Raad zou toevertrouwen, zou men
hen eike gerechtelijke controle van de wettelijkheid
ontnemen. De ter zake bevoegde rechtbanken en de
Raad van State zullen de overtreding van regels
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening niet
meer kunnen veroordelen, want het plan gekenmerkt
door onregelmatigheid, zou een ordonnantie zijn met
dezelfde dwingende kracht als deze regels zeif.

De formaliteiten van openbaarmaking en van onder-
zoek die over het algemeen bij de aanneming van deze
plannen horen, kunnen moeilijk samengaan met het
optreden van de wetgevende macht. Het is op zijn
minst uitzonderlijk deze te zien ondergeschikt maken
aan dergelijke procedurale voorwaarden. Bovendien
zou het wellicht nuttig zijn hen in overeenstemming te
brengen met de gewone werkwijze van een beraadsia-
gende vergadering, onder meer het mechanisme van
de amendementen.

De Hoofdstedelijke Raad zou het moeilijk hebben
om haar optreden onderworpen te zien aan strikte
regels inzake de termijn van aanneming van de plan-
nen. Het niet naleven van een termijn die wordt
opgelegd in de basisordonnantie zou niet bestraft
kunnen worden.

Eike wijziging van de plannen zou een zware proce-
dure vereisen aangezien logischerwijze de Hoofdstede-
lijke Raad in elk geval zou moeten optreden. De
parlementaire bespreking van de plannen dreigt uiterst
lang te worden en kan een techniciteit bereiken die
niet opportuun is voor het werk van een Raad.

Dit sluit niet uit dat krachtens artikel 19 het plan kan
medegedeeld worden aan de Hoofdstedelijke Raad en
dat de Raad bevoegd is hierover te debatteren; deze
openbare bespreking zou kunnen afgesloten worden
met de stemming over een motie. Een dergelijke
procedure valt onder de vaste prerogatieven van de
Raad, zonder dat in wat dan ook in de ordonnantie
moet worden voorzien.

lets anders is het betrekken van de Raad bij het
proces van de uitwerking. Om hieraan tegemoet te
komen, verwijst de Staatssecretaris naar de reeds door
de Executieve genomen verbintenis tijdens de bespre-
king van de ordonnantie betreffende de preventie en
het beheer van afvalstoffen. Zoals tijdens de parle-

Le Conseil regional est un organe de type legislatif.
Son role consiste done, d'une part, a elaborer des
textes normatifs, et, d'autre part, a assurer Ie controle
politique de 1'action de 1'Executif. En revanche, c'est a
ce dernier qu'il revient d'effectuer les choix politiques
majeurs de la gestion regionale.

Les plans de developpement et d'affectation des sols
sont des actes qui ne revetent pas de portee normative
proprement dite.

En confiant au Conseil regional 1'adoption des
plans, on soustrairait ceux-ci a tout controle juridic-
tionnel de legalite. Les tribunaux judiciaires et Ie
Conseil d'Etat ne pourraient plus censurer la violation
de regles organiques de 1'amenagement du territoire,
puisque Ie plan entache d'irregularite serait une ordon-
nance dotee de la meme force obligatoire que ces
regles elles-memes.

Les formalites de publicite et d'enquete qui entou-
rent generalement 1'adoption de ces plans se concilient
difficilement avec 1'intervention du pouvoir legislatif.
II est pour Ie moins exceptionnel de voir subordonner
celle-ci a de telles conditions procedurales. En outre, il
y aurait lieu de concilier celles-ci avec les modes de
fonctionnement ordinaires d'une assemblee delibe-
rante, notamment Ie mecanisme des amendements.

Le Conseil regional pourrait difficilement voir son
intervention soumise a des regles strictes quant aux
delais d'adoption des plans. La meconnaissance d'un
delai impose par 1'ordonnance de base ne pourrait
recevoir de sanction.

Chaque modification des plans requerrait une proce-
dure lourde, 1'intervention du Conseil regional etant
logiquement requise dans chaque cas. La discussion
parlementaire des plans risque d'etre extremement
longue, et peut-etre d'une technicite peu appropriee
au travail d'une assemblee.

Ceci dit, le plan, serait communique au Conseil
regional en vertu de 1'article 19 et le Conseil a le
pouvoir d'avoir un debat a ce sujet, debat pouvant se
cloturer par le vote d'une motion. Une telle procedure
releve des prerogatives permanentes du Conseil, sans
qu'il soit besoin de prevoir quoique ce soit dans
1'ordonnance.

Autre chose est de 1'association du Conseil au
processus d'elaboration. Pour repondre a cela, le
Secretaire d'Etat se refere b 1'engagement qu'a deja
pris 1'Executif lors de la discussion de 1'ordonnance
relative a la prevention et a la gestion des dechets.
Tout comme lors des travaux parlementaires relatifs a
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mentaire werkzaamheden mzake deze ordonnantie
verbindt de Executieve zich ertoe de Raad de ontwerp-
gewestelijke plannen mee te delen voor zij aan een
openbaar onderzoek worden onderworpen; zij ver-
bindt er zich eveneens toe, om logisch te blijven, de
adviezen van de gemeenteraden, van de adviserende
instanties en van de Gewestelijke Ontwikkelingscom-
missie aan de Raad mee te delen zodra zij werden
uitgebracht. De Executieve zai derhalve voorstellen de
oorspronkelijke tekst te amenderen.

De Executieve is ook bereid in de Commissie van
gedachten te wisselen en op die wijze het standpunt
van de Raadsleden te vernemen.

Sommige raadsleden stelden voor dat de Hoofdste-
delijke Raad de gemeentelijke plannen zou aannemen.
Naast alles wat ik reeds heb gezegd over de respectieve
bevoegdheden van de uitvoerende en de wetgevende
macht, onderstreep ik dat de Executieve zich met bij
een dergelijke stelling kan aansluiten; het zet het
principe van de gemeentelijke autonomie op de bel-
ling; een principe dat inzake ruimtelijke ordening tot
dusver vigeerde.

cette ordonnance, 1'Executif s'engage ^ communiquer
au Conseil les projets de plans regionaux avant leur
mise & 1'enquete publique; de meme et pour etre logi-
que, il s'engage a communiquer au Conseil les avis des
conseils communaux, des instances consultatives et de
la Commission regionale de developpement des leur
emission. L'Executif proposera d'amender Ie texte
initial en consequence.

L'Executif sera aussi disponible pour des echanges
de vues en commission et etre de cette maniere
informe des points de vue des conseillers.

Certains conseillers ont propose de voir Ie Conseil
regional adopter les plans communaux. Outre ce qui a
deja ete dit sur les competences respectives de 1'execu-
tif et du legislatif, 1'Executif ne peut se rallier a une
telle these qui remettrait tres fondamentalement en
cause Ie principe de 1'autonomie communale tel qu'il a
prevalu jusqu'a present en matiere d'amenagement du
territoire.

De adviesorganen

Bij de uitwerking van de gewestelijke plannen wenst
de Executieve het advies in te winnen van de advise-
rende instanties.

In het ontwerp van ordonnantie zijn in feite twee
raadplegingsniveaus voorzien.

Op een eerste niveau vindt men naast de gemeente-
raden de zogeheten « adviserende instanties ».

Er werd geyraagd de Commissie toe te lichten over.
wat de Executieve daarmee bedoelt. Het betreft de
verschillende door een wet, een ordonnantie of een
besluit van de Executieve opgerichte adviserende
commissies of raden. Concreet betekent dit op dit
ogenblik de Economische en Sociale Raad, de Raad
voor het Leefmilieu, de Commissie Monumenten en
Landschappen, de Adviserende Commissie voor het
Onderzoek en de Verbetering van het Openbaar
Vervoer en de Brusselse Hoge Raad voor het Natuur-
behoud.

Met het oog op een globaal plan lijkt het inderdaad
logisch al de gewestelijke adviesorganen te raadple-
gen.

De adviezen van de gemeenteraden en van de
genoemde adviserende instanties worden aan de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie overgemaakt
samen met het gewestelijk ontwerpplan. Deze Com-
missie vormt het tweede raadplegingsniveau.

Men stelde de vraag naar de samenstelling van deze
Gewestelijke Commissie.

Les organes consultatifs

Dans 1'elaboration des plans regionaux, 1'Executif
souhaite s'entourer d'avis d'instances consultatives.

II y a en fait deux niveaux de consultation prevus
dans Ie projet d'ordonnance.

Un premier niveau ou, a c6te des conseil commu-
naux, 1'on trouve ce que 1'on a appele « les instances
consultatives v>.

II a ete demande d'eclairer la Commission sur ce que
1'Executif entend par cela. II s'agit des divers conseils
ou commissions consultatives crees par une lot, une
ordonnance ou un arrete de 1'Executif. Pour fixer les
idees, il s'agit a 1'heure actuelle du Conseil economi-
que et social, du Conseil de 1'environnement, de la
Commission des monuments et des sites, de la Com-
mission consultative pour 1'etude et 1'amelioration des
transports publics, du Conseil superieur bruxellois de
la conservation de la nature.

En vue d'une planification globale, il apparatt en
effet logique de consulter tous les organes consultatifs
regionaux.

Les avis des conseils communaux et desdites instan-
ces consultatives sont transmis a la Commission regio-
nale de developpement en meme temps que Ie projet
de plan regional. Cette Commission constitue Ie
deuxieme niveau de consultation.

La question de la composition de cette Commission
regionale a ete posee.
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Het lijkt ons logisch dat deze Commissie de haar door
het vorige raadplegingsniveau bezorgde adviezen
samenvat en vergelijkt om de gelijkenissen en de ver-
schillen na te trekken, zodat de Executieve en de Raad
optimaal worden ingelicht. De Staatssecretaris onder-
streept in dit verband dat krachtens artikel 9 al de
standpunten die in de loop van de werkzaamheden
werden uitgedrukt zouden moeten verschijnen als bijia-
gen van de adviezen.

Het spreekt vanzelf dat, in dit perspectief, in de
Commissie afvaardigingen van de verschillende « advi-
serende instanties », samengesteld als een weerspiege-
ling van hun verschillende componenten zitting heb-
ben, evenals een afvaardiging van de gemeente.
Natuurlijk zai de Executieve, bij het bepalen van het
aantal, rekening moeten houden met de mate van
representativiteit als actoren van het sociaal en econo-
misch leven van de afvaardiging. Het betreft in het
bijzonder de Economische en Sociale Raad en de
gemeenten. Bovendien worden een aantal deskundigen
uitgenodigd om het synthesewerk en het streven naar
coherentie te vergemakkelijken.

II parait logique que cette Commission soit Ie lieu de
la synthese et de la confrontation des avis qui lui seront
remis par 1'echelon precedent de consultation, en vue
de faire apparaitre les convergences et les divergences,
ceci de maniere a eclairer au mieux 1'Executif et Ie
Conseil. Le Secretaire d'Etat souligne a cet egard qu'en
annexe des avis, en vertu de Particle 9, devraient appa-
raitre toutes les opinions qui auraient ete exprimees au
cours des travaux.

Dans une telle perspective, il va de soi que la Com-
mission doit reunir des delegations des diverses
« instances consultatives », consituees de maniere a
refleter leurs diverses composantes ainsi qu'une delega-
tion des communes. II va de soi que 1'Executif devra
tenir compte dans 1'importance numerique des delegati-
ons, de leur representativite en tant qu'acteurs de la vie
sociale et economique. II s'agit en particulier du CES et
des communes. En outre, pour facicliter le travail de
synthese et la recherche de la coherence, un certain
nombre d'experts y seraient adjoints.

Het gewestelijk bestemmingsplan
In verband met het gewestelijk bestemmingsplan

werden hoofdzakelijk detailopmerkingen gemaakt. De
Staatssecretaris stelt dus voor de bespreking uit te
stellen tot de artikelsgewijze bespreking.

Bepaalde commissieleden stelden evenwel vragen
over het niet mededelen van het plan aan de Hoofdste-
delijke Raad. Het gewestelijk bestemmingsplan vioeit
in hoofdzaak voort uit het gewestelijk ontwikkelings-
plan waarvan in de formele mededeling wordt voorzien.
Indien de Commissie dus een formele mededeling van
het gewestelijk bestemmingsplan wenst, zijn er vanzelf-
sprekend geen bezwaren vanwege de Executieve.

In verband met de vraag ofde Executieve dit plan een
bepaalde duur wil verzekeren, wordt in de beleidsver-
klaring van de Executieve gesteld dat het gewestelijk
ontwikkelingsplan een grondige evaluatie van de wer-
king van het huidige gewestplan wil mogelijk maken.

Het nieuwe gewestelijk bestemmingsplan zai glashel-
der worden uitgewerkt, aangezien de belangrijkste
vooraf aan het gewestplan aan te brengen wijzigingen in
het gewestelijk ontwikkelingsplan zeif worden bepaald.

Het ligt voor de hand dat dit nieuwe emit voortvloei-
ende gewestelijk bestemmingsplan niet voor een
bepaalde tijd gewijzigd zou moeten worden, behalve
indien een belangrijk nieuw gegeven opduikt.

De hierarchic van de plannen
Er geldt vanzelfsprekend een hierarchic. Bovenaan

staat het gewestelijk ontwikkelingsplan, dit (art. 17,4°)
bevat « de wijzigingen die, in overeenstemming met de
aldus omschreven doelstellingen, moeten worden aan-
gebracht aan het gewestelijk bestemmingsplan, aan

Le plan regional d'affectation du sol
Ce sont pour 1'essentiel des remarques de detail qui

ont ete emises a propos du PRAS. Le Secretaire d'Etat
propose done de porter la discussion au niveau de
1'examen des articles.

To.utefois, certains commissaires se sont interroges
sur 1'absence de communication du plan au Conseil
regional. Le motif en est'que le PRAS decoule pour
1'essentiel du PRD dont la communication formelle est
prevue. Ceci dit, si la Commission souhaite la commu-
nication formelle du PRAS, il va de soi qu'il n'y a pas
d'objection de la part de 1'Executif.

Quant a 1'interrogation sur la volonte de 1'Executif
d'assurer a ce plan une certaine duree, la declaration de
1'Executif indique que le plan regional de developpe-
ment doit permettre une reflexion approfondie sur le
fonctionnement du plan de secteur actuel.

Le nouveau PRAS sera elabore dans la transparence
puisque c'est le plan regional de developpement lui-
meme qui aura determine prealablement les principales
modifications a apporter au plan de secteur.,

II est evident que le nouveau PRAS qui en decoulera
ne devrait, sauf element nouveau d'importance; pas
etre modifie avant un certain temps.

La hierarchic des plans
II est evident qu'il existe une hierarchic en tete de

laquelle se trouve le PRD, celui-ci (art. 17,4°) compor-
tant « les modifications qui devront etre apportees au
plan regional d'affectation du sol, aux plans commu-
naux de developpement et aux plans particuliers
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de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en aan de bij-
zonder bestemmingsplannen ». Daarna komt het ge-
westelijk bestemmingsplan dat, op zijn beurt, boven het
gemeentelijk ontwikkelingsplan en de bijzondere
bestemmingsplannen staat (art. 31).

Tenslotte komt het gemeentelijk ontwikkelingsplan
dat de aan de bijzondere bestemmingsplannen aan te
brengen wijzigingen aanduidt.

Deze hierarchic geldt natuuriijk zowel voor de rich-
tinggevende gegevens, dus vooral tussen het geweste-
lijk ontwikkelingsplan en het gemeentelijk ontwikke-
lingsplan als voor de dwingende bepalingen betreffende
de bodembestemming.

Deze hierarchie heeft als gevolg dat de aanneming
van elk type plan de intrekking veroorzaakt van de niet-
conforme bepalingen van de lagere van kracht zijnde
plannen (artikel 24 voor het gewestelijk ontwikkelings-
plan, artikel 34 voor het gewestelijk bestemmingsplan,
artikel 44 voor het gemeentelijk ontwikkelingsplan).
Door deze ordonnantie wordt de intrekking expliciet in
het plan terwiji zij op dit ogenblik impliciet blijft met de
interpretatiemoeilijkhe.den vandien, zoals uit de advie-
zen van de Raad van State blijkt.

Het wordt ten slotte mogelijk in een lager plan van
een hoger plan af te wijken, afhankelijk voor welom-
schreven voorwaarden en mits met redenen omkleed
(artikel 27 voor het gewestelijk bestemmingsplan, arti-
kel 37 voor het gemeentelijk ontwikkelingsplan, artikel
47 voor het bijzonder bestemmingsplan).

Door sommige commissieleden werden drie soorten
vragen gesteld.

Het betreft ten eerste vragen over de bepalingen in
verband met de gewestelijke plannen en bedoeld in
artikel 21 (2de en 3de lid), inzake het gewestelijk ont-
wikkelingsplan en in artikel 31 inzake het gewestelijk
bestemmingsplan.

Het betreft het bevriezen niet alleen van de bepalin-
gen van de lagere plannen die niet conform zijn aan het
gewestelijke ontwerpplan - bevriezing die vanzelfspre-
kend bedoeld is om te vermijden dat bepalingen waar-
aan wijzigingen worden gepland verder geldig zouden
zijn - maar eveneens van geplande bepalingen van het
gewestelijk plan die strijdig zijn met die van de lagere
vigerende plannen.

Het is inderdaad democratisch dat, vooraleer deze
bepalingen effectief worden, zij eerst aan een openbaar
onderzoek en aan de voorgeschreven raadplegingen
moeten worden onderworpen, net zoals de plannen die
zij dienen te wijzigen.

De Staatssecretaris onderstreept dat zowel de bepa-
lingen van de opgeschorste lagere plannen als die van
het ontwerp die strijdig zijn met deze lagere, plannen
moeten worden vermeld in het besluit van de Execu-
tieve dat het gewestelijk ontwerpplan vastlegt (artikel
21 en commentaar bij dit artikel).

d'affectation du sol en fonction des objectifs et des
moyens » precises dans ce PRD. Vient ensuite Ie plan
regional d'affectation du sol, qui s'impose, lui, aux
plans communaux de developpement et aux plans parti-
culiers d'affectation du sol (art. 31).

Enfin, Ie plan communal de developpement indique
les modifications i!i apporter aux plans particuliers d'af-
fectation du sol.

Bien entendu, cette hierarchie vaut tant pour les
elements indicatifs, done en particulier entre Ie PRD et
le PCD, que pour les dispositions obligatoires relatives
a 1'affectation du sol.

En consequence de cette hierarchie, 1'adoption de
chaque type de plan entrame 1'abrogation des dispositi-
ons non conformes des plans inferieures en vigueur (art.
24 en ce qui concerne le PRD, art. 34 en ce qui concerne
le PRAS, art. 44 en ce qui concerne le PCD). L'abroga-
tion deviendra par cette ordonnance explicite dans le
plan alors qu'actueuement elle est implicite avec des
difficultes d'interpretation in conereto ainsi qu'en
temoingnent des avis du Conseil d'Etat.

Enfin, des possibilities de derogation d'un plan infe-
rieur a un plan superieur sont possibles, moyennant due
motivation et a des conditions precises (art. 27 en ce qui
concerne le PRAS, art. 37 en ce qui concerne le PCD,
art. 47 en ce qui concerne le PPAS).

II apparatt qui trois types d'interi-ogations ou d'in-
quietudes ont ete formulees par certains commissaires.

II s'agit en premier lieu des dispositions relatives aux
plans regionaux et visees a 1'article 21 (2° et 3° alineas)
en ce qui concerne le PRD et a 1'article 31 en ce qui
concerne le PRAS.

II s'agit du gel non seulement des dispositions des
plans inferieurs non conformes au projet de plan regio-
nal - gel qui a pour objet, bien evidemment, d'eviter
que des dispositions que 1'on projette de modifier ne
continuent a produire leurs effets - mais il s'agit aussi du
gel des dispositions projetees du plan regional contrai-
res a celles des plans inferieurs en vigueur.

II parait en effet democratique que pour devenir
effectives, ces dispositions-la doivent d'abord avoir ete
soumises a enquete publique et aux consultations pres-
crites, comme les plans qu'elles sont appelees a modi-
fier.

Le Secretaire d'Etat souligne que tant les dispositions
des plans inferieurs suspendues que celles du projet
contraires a ces plans inferieurs sont a mentionner dans
1'arrete de 1'Executif qui arrete le projet de plan regio-
nal (art. 21 et commentaires de cet article).
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Deze bevriezing wordt vanzelfsprekend gestaakt op
het ogenblik van het vigerend worden van het geweste-
lijk plan waardoor de niet-conforme bepalingen van de
lagere plannen worden opgeheven. De opschorting van
deze bepalingen wordt in elk geval opgeheven indien
het plan geen bindende kracht heeft verworven binnen
het jaar na het vigerend worden van het ontwerp.

Tweede punt ter sprake : ongerustheid ten opzichte
van de onophoudelijke wijziging van de lagere plannen
als gevolg van de wijziging van de hogere plannen en de
verwarring die er uit zou voortvloeien... Deze ongerust-
heid slaat meer in het bijzonder op de plannen of
bepalingen betreffende de bodembestemming.

Eerst en vooral wordt onderstreept dat als een hoger
plan de niet-conforme bepalingen van een lager plan
opheft er geen « leegte » ontstaat omdat het hogere
plan de norm wordt tot dit lagere plan eventueel conse-
quent wordt aangepast.

Gesteld anderzijds, dat men de mogelijkheid om de
plannen aan te passen aanvaardt, omwille van de reali-
teitszin en omwille van de democratie, dan ligt het
antwoord op deze ongerustheid in een rechtvaardige
beoordeling van de zaken.

Ten eerste, bepaalde commissieleden en bepaalde
organisaties stellen een vereenvoudiging voor op het
vlak van de gemeenten : de bevoegdheid voor de uit-
werking en de aanneming van de bijzonder bestem-
mingsplannen zou hen worden ontnomen en het
gemeentelijk ontwikkelingsplan zou worden verwor-
pen.

Dit stemt niet overeen met de beleidsverklaring van
de Executieve waarin men van oordeel is dat het ingrij-
pen van de gemeenten democratisch verantwoord is en
gerechtvaardigd wordt door het feit dat zij goed op de
hoogte zijn van de plaatselijke problemen.

Trouwens, het huidige systeem voorziet eveneens in
vier planniveaus en vroeger waren we nooit erg ver van
ten minste drie planniveaus voor zover de uitwerking
van de algemene plannen van aanleg ver doorgevoerd
werd door de Agglomerate.

Men lijkt nochtans vooral ongerust dat men brutale
koerswijzigingen zou kunnen doorvoeren die een aan-
passing op de verschillende planniveaus zouden mee-
brengen.

De Staatssecretaris meent evenwel dat dit niet zai
gebeuren en dit om een fundamentele reden : eike
Gewestexecutieve en eike gemeentelijke overheid zai
eike wijziging van de bodembestemming zorgvuldig
moeten overwegen alvorens er toe over te gaan, gezien
de gevolgen op lange termijn van een dergelijke beslis-
sing. Eike wijziging zai moeten gebeuren in een volko-
men democratische duidelijkheid van het uitwerkings-
procede van de plannen en onder politieke controle van
de Hoofdstedelijke Raad of van de gepieente, al naar-
gelang.

Ce gel cesse, bien entendu, au moment de 1'entree en
vigueur du plan regional qui abroge les dispositions non
conformes des plan inferieurs. La suspension de celles-
ci est en tout cas levee si Ie plan n'a pas acquis force
obligatoire un an apres 1'entree en vigueur du projet.

Deuxieme point souleve : une inquietude devant la
modification incessante des plans inferieurs qui serait la
consequence de la modification des plans superieurs et
1'embrouillamini qui en resulterait... Cette inquietude
vise plus particulierement les plans ou dispositions rela-
tives a 1'affectation du sol.

II faut d'abord souligner que lorsqu'un plan superieur
abroge des dispositions non conformes d'un plan infe-
rieur, il n'y a pas de « vide » puisque c'est ce plan
superieur qui devient la norme, jusqu'a ce que Ie plan
inferieur ait ete eventuellement adapte en conse-
quence.

D'autre part, si 1'on accepte la possibility de modifier
les plans, a la fois par souci de realisme et de democra-
tie, la reponse a cette inquietude reside dans une juste
appreciation des choses.

Tout d'abord, certains commissaires et certaines
organisations suggerent une simplification au niveau
des communes : retrait a celles-ci du pouvoir d'elabora-
tion et d'adoption des PPAS et rejet du PCD.

Cela ne correspond pas a la declaration de 1'Executif
qui estime que 1'intervention des communes se justifie
democratiquement et par leur bonne connaissance des
problemes locaux.

D'ailleurs Ie systeme actuel prevoit aussi quatre
niveaux de plan et par Ie passe, nous avons ete tres pres
d'avoir au moins trois niveaux de plans, dans la mesure
ou 1'elaboration des plans generaux d'amenagement a
ete poussee tres loin par 1'Agglomeration.

L'essentiel de 1'inquietude semble cependant etre
que 1'on pourrait assister a des changements brutaux
d'orientation entrainant un ajustement des divers
niveaux de plans.

Le Secretaire d'Etat ne croit pas que cela sera Ie cas et
ce pour une raison fondamentale : tout Executif regio-
nal et tout pouvoir communal devra peser soigneuse-
ment toute modification d'affectation du sol avant de
1'operer, etant donne les consequences a long terme
d'une telle decision. Toute modification devra s'operer
dans la totale transparence democratique du processus
d'elaboration des plans et sous le controle politique du
Conseil regional ou communal selon le cas.
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Er is anderzijds wijziging en wijziging. In theorie
zouden sommige wijzigingen erg radicaal kunnen zijn,
maar toch meent de Staatssecretaris dat de meeste
vooral uitdiepingen zullen zijn om de zogeheten
zwakke functies beter te beschermen. De beleidsver-
klaring van de Executieve is een duidelijke weergave
.van haar bedoelingen in dit opzicht. Zo bijvoorbeeld in •
verband met het gewestelijk ontwikkelingsplan : een
versterkte bescherming van de woonfunctie, herove-
ring van de woonfunctie, onthaal van industriele
bedrijven, beperkte ontwikkeling van de kantoorruim-
ten, controle over de ontwikkeling van de tertiaire
sector en bescherming van het cultured patrimonium.
Wat het gewestelijk bestemmingsplan betreft : « het
Gewestplan moet worden behouden en de bepalingen
ervan beter nageleefd ».

Derde gegeven : de opmerkingen betreffende de
afwijkingen. Sommigen willen een soepeler voorstel,
anderen zouden meer beperkingen willen S

Artikel 27 preciseert uitvoerig en plansgewijs het
concept en de afwijkingsvoorwaarden. Op dit ogenblik
is de formulering eenvoudig « het gewestelijke bestem-
mingsplan mag indien nodig afwijken ».

De controle van de Raad van State zou dus, op basis
van het voorgestelde, aanzienlijk verfijnd kunnen
worden.

De gemeentelijke plannen in het algemeen
Deze plannen werden uitvoerig van commentaar

voorzien, onder meer inzake :
- de duur van de uitwerking van deze plannen en het

basisdossier;
- de stilwzijgende weigering indien een beslissing van

de Executieve binnen de haar toegekende termijn
voor de goedkeuring van deze plannen ontbreekt.
Het basisdossier : Dit dossier werd gepland omwille

van de doeltreffendheid en de samenhang. Het biedt
de volgende voordelen :
- het stelt de gemeenten in staat het standpunt van het

Gewest inzake de voorgestelde koersaanduidingen
vlugger te kennen en dus eventueel tijdverlies te
vermijden door een meningsverschil op het niveau
van het ontwerp;

- het geeft de bewoners sneller stedebouwkundige
zekerheden;

- het geeft zekerheden aan de vergunningsaanvragen
omdat een eventuele weigering gebeurt op basis van
het niet-overeenstemmen met het basisdossier en
niet meer krachtens een niet of weinig met redenen
omklede beslissing een BPA uit te werken zonder
dat zijn inhoud werd gepreciseerd.
Het zou een vergissing zijn te beweren dat het een

opsplitsing van de procedure betreft : aan elk ontwerp-
plan gaat een reusachtig werk vooraf (inventaris van
de bestaande toestand, algemene benaderingen) dat
meestal resulteert in het opstellen van een vooront-
werp en op zijn minst van een schets.

D'autre part, il y a modification et modification. Si,
en theorie, certaines pourraient etre radicales. Ie
Secretaire d'Etat estime que les plus nombreuses
seront surtout des approfondissements visant a mieux
proteger les fonctions dites faibles. Les intentions de
1'Executif, a cet egard, ont ete clairement exprimees
dans sa declaration. Ainsi, a propos du PRD : protec-
tion accrue de 1'habitat, reconquete de 1'habitat,
accueil des entreprises industrielles, espaces de
bureaux a developpement limite, developpement con-
trole du tertiaire, protection du patrimoine culturel. Et
a propos du PRAS : « Ie plan de secteur doit etre
conserve et ses dispositions mieux respectees ».

Troisieme element : les remarques relatives aux
derogations. Certains voudraient la proposition plus
souple, d'autres la voudraient plus restrictive!

A ce dernier point de vue, Particle 27 precise
considerablement Ie concept et les conditions de
derogations de plan a plan. Actuellement, la formula-
tion est simplement « 11 peut au besoin deroger ».

Le controle du Conseil d'Etat pourrait done, sur la
base proposee, considerablement s'affiner.

Les plans communaux en general
Ces plans ont fait 1'objet d'observations nombreuses

et parmi celles-ci, il y a :
- la longueur de 1'elaboration de ces plans et le dossier

de base,
- le refus tacite pour absence de decision de 1'Executif

dans le delai qui lui est imparti pour approuver les
plans.
Le dossier de base : Ce dossier est projete dans un

souci d'efficacite et de coherence. II offre les avantages
suivants :
- il permet aux communes de connattre plus tot la

position de la Region quant aux orientations propo-
sees et done d'eviter une perte de temps eventuelle
par un desaccord au niveau du projet;

- il apporte plus t6t des garanties urbanistiques aux
habitants;

- il apporte des garanties aux demandeurs de permis,
dans la mesure ou un refus eventuel de permis se
fera sur base d'une non-conformity au dossier de
base et non plus en vertu d'une decision peu ou pas
motivee d'elaborer un PPA, sans que son contenu
ait ete precise.
II est errone d'affirmer qu'il s'agit d'un dedouble-

ment de la procedure : en effet, tout projet de plan est
precede d'un travail considerable (inventaire de la
situation existante, reflexions generates) qui le plus
souvent debouche sur 1'etablissement d'un avant-pro-
jet et h tout le moins d'une esquisse.
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De inhoud van het basisdossier vormt het equivalent
hiervan. Het blijkt dus geen bijkomende last van
betekenis voor de gemeenten.

De goedkeuring van het basisdossier door de Execu-
tieve bezorgt de gemeenten bovendien de geplande
subsidies voor het uitwerken van de gemeentelijke
plannen (vanzelfsprekend zai het koninklijk besluit
van 30 maart 1989 bijgevolg worden aangepast).

Sommige commissieleden gaan nog verder dan het
voorstel van de Executieve en stellen voor dat het
voorontwerp, dus het basisdossier, wordt onderwor-
pen aan een openbaar onderzoek en aan de goedkeu-
ring van de gemeenteraad. De Executieve onder-
streept dat dit een verlenging betekent van de proce-
dure maar heeft er niets op tegen; zij is immers voor zo
veel mogelijk duidelijkheid en democratic.

De Staatssecretaris onderstreept terloops dat het
provinciale niveau uit het administratief parkoers van
de plannen werd gelicht (een niveau dat vaak de
goedkeuring vertraagde) en de Executieve heeft strikt
in bepaalde termijnen voorzien voor eike instantie die
zich in het proces moet uitspreken.

De eigenlijke duur van de onderzoeken kan natuur-
lijk niet in een reglement vastgesteld worden, die is
immers afhankelijk van de uitgebreidheid en de inge-
wikkeldheid van het uit te werken plan en van de
snelheid waarmee de gemeenten en de indieners van
het ontwerp de gesprekken.voeren.

Par son contenu, Ie dossier de base est 1'equivalent
de cela. II ne paralt done pas constituer une charge
supplementaire significative pour les communes.

L'approbation du dossier de base par 1'Executif
assurera, en outre, la commune de 1'obtention des
subventions prevues pour I'elaboration des plans com-
munaux. (II va de soi que 1'arrete royal du 30 mars
1989 sera adapte en consequence.)

Certains Commissaires vont plus loin que la proposi-
tion de 1'Executif et suggerent que 1'avant-projet, done
Ie dossier de base, soit soumis a enquete publique et a
1'approbation du Conseil communal. L'Executif sou-
ligne que cela signifiera un allongement de la proce-
dure mais n'est pas oppose a cela, compte tenu de son
souci de transparence et de democratic.

Le Secretaire d'Etat souligne au passage que 1'eche-
lon provincial a ete retire du parcours administratif des
plans (echelon qui retardait souvent leur approbation)
et que 1'Executif a prevu des delais stricts pour chaque
instance appelee a se prononcer dans le processus.

II est evident qu'on ne peut reglementer la duree
proprement dite des etudes, qui est fonction de
1'etendue et de la complexite du plan a elaborer et de
la rapidite des dialogues entre la commune et les
auteurs de projet.

De kwestie van de stilzwijgende weigering van de
gemeentelijke plannen door het outbroken van een
beslissing van de Executieve binnen de haar verleende
termijn

Een aantal sprekers hebben hierover opheldering
gevraagd en een tegenstrijdigheid aangetoond voor
zover de stilzwijgende goedkeuring van het basisdos-
sier de gemeenten op het verkeerde spoor kan zetten
en bij een dure procedure kan betrekken zonder dat zij
zeker zijn van de goede afloop.

Het is eerst en vooral nodig « sancties te bepalen »
voor • het niet-naleven van de aan de Executieve
toegekende termijn om een gemeentelijk plan goed te
keuren (trouwens het ontwerp van ordonnantie
«bepaalt sancties» voor al de termijnoverschrij-
dingen).

Aangezien de Raad van State negatieve opmerkin-
gen formuleerde inzake de stilzwijgende goedkeuring
van de plannen, gezien de ernstige moeilijkheden
(p. 109 en 110 in verband met artikel 43 van het
voorontwerp van ordonnantie), bleek het noodzakelijk
een sanctie te behouden : de stilzwijgende weigering.

La question du refus tracite des plans communaux pour
I'absence de decision de 1'Executif dans le delai qui lui
est imparti

Cette question a interpelle plusieurs intervenants
qui y ont releve une contradiction, dans la mesure ou
1'approbation tacite du dossier de base est de nature a
induire les communes en erreur, a les laisser s'engager
dans une procedure onereuse sans garantie de bonne
fin.

Tout d'abord, il convient de « sanctionner » le non-
respect du delai imparti a 1'Executif pour approuver
definitivement un plan communal (le projet d'ordon-
nance « sanctionne » d'ailleurs tous les depassements
de delai).

Le Conseil d'Etat ayant formule des observations
negatives quant a 1'approbation tacite des plans com-
munaux vu 1'importance de 1'enjeu (voir pp. 109 et 110
a propos de Particle 43 de 1'avant-projet d'ordon-
nance), il est apparu necessaire de maintenir une
sanction : le refus tacite.
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De opmerking dat de stilzwijgende goedkeuring van
het basisdossier de gemeente kan misleiden is gerecht-
vaardigd. Men kan deze goedkeuring beter vervangen
door de stilzwijgende weigering. De Executieve zai
bijgevolg voorstellen de artikelen 38 en 48 te amende-
ren op dit punt.

Toch laat de stilzwijgende weigering de gemeente
niet zonder verhaal. Het stilzwijgen van de Executieve,
gelijkgesteld met een weigering, geeft inderdaad recht
op in beroep gaan voor de Raad van State via een
mechanisme dat analoog is aan het mechanisme in
artikel 14, lid 2 van de gecoordineerde wetten van de
Raad van State. Het is de gemeente dus mogelijk de
Executieve te doen « straffen » voor haar onuitgespro-
ken weigering.

Het stilzwijgen van de Executieve kan ten slotte nog
aanleiding geven tot een vraag of een interpellatie in de
Hoofdstedelijke Raad. Het bestaan ervan en het feit dat
ze dicht bij de Brusselse realiteit staat, hebben de
vroeger bekende toestand in belangrijke mate gewij-
zigd,

De nieuwe lasten voor de gemeenten

Bij verschillende sprekers en in de adviezen van de
gemeenten bleek de ongerustheid over deze bijko-
mende lasten.

Men moet in dit opzicht een onderscheid maken
tussen het gemeentelijk ontwikkelingsplan en de bij-
zondere bestemmingsplannen.

De Staatssecretaris gaf reeds zijn mening over de vrij
relatieve, zoniet onbestaande, verzwaring van de uit-
werking van deze plannen waarvoor overigens subsidies
worden voorzien.

Het staat echter vast dat de gemeentelijke ontwikke-
lingsplannen een nieuwe last vormen. Toch moet men
het werkvolume voor nun opstelling niet overdrijven.
Hoe dan ook, bewust van deze nieuwe uitgaven heeft de
Executieve in artikel 15 in de subsidiering voorzien van
deze gemeentelijke ontwikkelingsplannen. Zij heeft i
zich er dus toe verbonden te gelegener tijd in de nodige
middelen te voorzien.

La remarque selon laquelle 1'approbation tacite du
dossier de base peut induire la commune en erreur est
fondee. Mieux vaut done la remplacer par le refus
tacite. En consequence, 1'Executif proposera d'amen-
der les articles 38 et 48 sur ce point.

Toutefois, le refus tracite ne laisse pas la commune
sans recours. En effet, le silence de 1'Executif, assimile
a un refus ouvre un droit de recours devant le Conseil
d'Etat par un mecanisme analogique a celui prevu a
1'article 14, alinea 2 des lois coordonnees du Conseil
d'Etat. 11 est done possible a la commune de faire
« sanctionner » 1'Executif de son refus implicite.

Enfin, le silence de 1'Executif peut faire 1'objet d'une
question ou d'interpellation au niveau du Conseil regio-
nal. En effet, 1'existence de celui-ci et sa proximity des
realites bruxelloises ont modifie considerablement la
situation que 1'on connaissait anterieurement.

Les charges nouvelles pour les communes
Divers intervenants ainsi que les avis emanant des

communes se sont inquietes de ces charges supplemen-
taires.

A cet egard, il faut faire une difference entre le PCD
et les PPAS.

Pour ces derniers, le Secretaire d'etat s'est dej^i
exprime sur 1'alourdissement tres relatif, sinon inexis-
tant, de 1'elaboration, d'ailleurs subsidiee, de ces plans.

Par centre, il est certain que les PCD constituent une
charge nouvelle. II ne faut cependant pas exagerer le
volume de travail que requerera leurs etablissements.
De toute maniere, conscient de cette depense nouvelle,

• 1'Executif a prevu le subventionnement de ces PCD a
1'article 15. B s'est done engage a cet egard a prevoir en
temps opportun les moyens necessaires.

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan Le plan communal de developpement
Dit plan, het werd reeds gezegd, is de tegenhanger op

gemeentelijk niveau van het gewestelijk ontwikkelings-
pian met de details die mogelijk zijn op en vereist voor
het gemeentelijk niveau. Volgens de Executieve is het
plan het normale beheersinstrument van een gemeente-
lijke overheid, een middel om het gemeentelijk streven
naar dynamisme duidelijk te vertalen. De opstelling
ervan is dus uitermate wenselijk.

Zoals in de beleidsverklaring van de Executieve werd
gesteld, zullen de studies over het APA hierbij nuttig
zijn als referentie,

De vraag naar de verhouding tussen dit nieuw plan en
het APA werd gesteld.

Ce plan, cela a deja ete dit, est le pendant au niveau
communal, du PRD, avec les precisions que 1'echelle
communale permet et requiert. C'est aux yeux de 1'Exe-
cutif 1'instrument de gestion normale d'une autorit6
communale, le moyen de traduire de fa9on claire la
volonte de dynamisme de la commune. II est done
hautement souhaitable de 1'etablir.

Ainsi qu'il est dit dans la declaration de 1'Executif, les
etudes sur le PGA pourront utilement servir de refe-
rence.

La question a et6 posee du rapport entre ce nouveau
plan et le PGA.
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Eerst moet men benadrukken dat het gemeentelijk
ontwikkelingsplan een materie omvat die ruimer is dan
die van het APA waarvan het de plaats inneemt.
Nieuw ziJn de doelstellingen en prioriteiten van ont-
wikkeling en de middelen om hen te bereiken, evenals
de prioriraire interventiegebieden van de gemeente.

Indien we een vergelijking maken tussen de inhoud
van het algemeen plan van aanleg en die van het
gemeentelijk ontwikkelingsplan, stellen we vast dat de
drie gegevens die op dit ogenblik in een algemeen plan
van aanleg vermeld moeten worden, in de voorge-
stelde inhoud van het gemeentelijk ontwikkelingsplan
worden opgenomen. Het betreft de bestaande toe-
stand, de algemene bestemming per gebied en de
wijzigingen aan het verkeerswegennet. Dit laatste
noemt men in het gemeentelijk ontwikkelingsplan « de
maatregelen betreffende de verplaatsing ».

De facultatieve aanduidingen in het algemeen plan
van aanleg, met name « de voorziene locatie van
groengebieden, bosgebieden, sportvelden en begraaf-
plaatsen evenals voor de openbare gebouwen en
monumenten », « algemene voorschriften van estheti-
sche aard », « algemene regels betreffende de locatie
en de omvang van te verrichten bouwwerken », wer-
den niet als dusdanig opgenomen.

Op gewestelijk niveau zullen het gewestelijk bestem-
mingsplan en het gewestelijke bouwreglement in dit
verband aanduidingen geven; bovendien komen de
bijzondere bestemmingsplannen, de gemeentelijke
bouwreglementen of verkavelingsvergunningen aan
deze bezorgdheid tegemoet.

Het blijkt dus dat het gemeentelijk ontwikkelings-
plan veeleer moet streven naar het aanvullen van
eventuele leemten op dit vlak. Dit is mogelijk via
« maatregelen van aanleg » waarvan sprake in het 4°
van artikel 36.

Net zoals de Executieve van oordeel was dat de
koersaanduidende bepalingen van het gewestelijk ont-
wikkelingsplan, het verlengstuk van de beleidsverkla-
ring van de Executieve een jaar na afloop van de
zittingsperiode niet meer moesten vigeren, is de Exe-
cutieve van mening dat ook het gemeentelijk ontwik-
kelingsplan niet langer een jaar na het begin van een
nieuw gemeentelijk mandaat moet vigeren,

Zodra er een eerste gemeentelijk ontwikkelingsplan
bestaat, wordt de opdracht om een nieuw plan op te
stellen vanzelfsprekend minder zwaar, aangezien men
over een referentiekader zai beschikken.

Men stelde eveneens de vraag naar de impact van
het verschil tussen een Hoofdstedelijke zittingsperiode
(vijf jaar) en een gemeentelijk mandaat (zes jaar).
Deze feitelijke toestand zai de zaken er ingewikkelder
op maken. Ideaal zou zijn dat de twee perioden even
lang duren en dat een gemeentelijk mandaat begint

Tout d'abord, il convient de souligner que Ie PCD
couvre une maniere plus large que Ie PGA auquel il se
substitue. Sont nouveaux : les objectifs et priorites de
developpement et les moyens pour y atteindre, ainsi
que les zones d'intervention prioritaire de la com-
mune.

Si 1'on compare Ie contenu du PGA a celui du PCD,
on constate que l&s trois elements qui doivent actuelle-
ment figurer dans un PGA sont repris dans Ie contenu
propose du PCD. Ils'agit de la situation existante, de
1'affectation generate par zones et du concept des
modifications au reseau des voies de communication;
dans ce dernier cas, c'est au travers de ce que 1'on a
appele dans Ie PCD, « les mesures relatives aux
deplacements ».

En ce qui concerne les indications facultatives dans
Ie PGA, a savoir « les emplacements prevus pour les
espaces verts, reserves boisees, plaines de sport et de
cimetieres, ainsi que pour les batiments publics et les
monuments », « des prescriptions generales d'ordre
esthetique », « des regles generates relatives a 1'im-
plantation et au volume des constructions & eriger »,
elles n'ont pas ete reprises comme telles.

En effet, au niveau regional, Ie PRAS et Ie regle-
ment regional d'urbanisme fourniront des indications a
cet egard et d'autre part, sur certaines parties des
territoires communaux, PPAS, reglements commu-
naux d'urbanisme ou permis de lotir repondent ^ ces
preoccupations.

D apparait done que Ie PCD devrait plutot avoir
pour preoccupation de combler les lacunes eventuelles
a cet egard. Cela est possible au travers des « mesures
d'amenagement » dont il est question au 4° de Parti-
cle 36.

Dans la meme mesure qu'il a estime que Ie PRD,
prolongation de la declaration de 1'Executif, devait
dans ses dispositions indicatives cesser de produire ses
effets un an apres Ie terme de la legislature, 1'Executif
croit que Ie PCD doit de meme cesser ses effets un an
apres Ie debut d'une nouvelle mandature communale.

Une fois qu'il existera un premier plan communal de
developpement, la tache de 1'etablissement d'un nou-
veau plan sera evidemment allegee puisque 1'on dispo-
sera d'un cadre de reference.

La question de 1'impact du decalage dans Ie temps
entre legislature regionale (cinq ans) et mandature
communale (six ans) a ete posee. II est evident que cet
etat de fait compliquera les choses, 1'ideal serait de
voir les deux periodes avoir la meme longueur et la
mandature communale s'ouvrir quand Ie PRD est
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wanneer het gewestelijk ontwikkelingsplan wordt aan-
genomen, dit wil zeggen twee jaar na de opening van
de zittingsperiode. In de buidige toestand zai het
gemeentelijk ontwikkelingsplan heel eenvoudig reke-
ning houden met het bij zijn opstelling bestaande
gewestelijk ontwikkelingsplan en het zai zo nodig
worden gewijzigd door een nieuw gewestelijk ontwik-
kelingsplan. Door de tussen de gemeenten en het
Gewest bestaande link, aangezien de Executieve het
basisdossier en het plan, eventueel afhankelijk van
voorwaarden, moet goedkeuren, en aangezien een
inmenging van de Gewestelijke Commissie wordt
voorzien op deze niveaus, wordt de coordinatie van de
twee planniveaus eenvoudiger. Het gewestelijk ont-
wikkelingsplan wordt bovendien onderworpen aan het
advies van de gemeenten. En dan houden we nog geen
rekening met wat via een goede samenwerking tussen
de twee overheden kan worden bereikt.

Een vraag werd gesteld naar de concrete betekenis
van een zin in de inleidende uiteenzetting van de
Mmister-Voorzitter. Het gaat om het gemeentelijk
ontwikkelingsplan : « Dit dokument dat zich vanzelf-
sprekend situeert binnen het ruimer kader van het
gewestelijk ontwikkelingsplan zai dankzij de vermel-
ding van de beoogde prioriteiten, middelen en strate-
gieen, de basis vormen van een programma-overeen-
komst met het gewest en als dusdanig volledig kaderen
in het beleid van administratief toezicht dat ik aan het
opbouwen ben ».

De Minister-Voorzitter heeft hier inderdaad een
band gelegd met de afdeling II «Betrekkingen
gemeenten-gewest » van het hoofdstuk « Toezicht op
de gemeenten » van de verklaring van de Executieve
waarnaar ik U verwijs. Bij het lezen van deze afdeling
wordt het duidelijk dat het gemeentelijk ontwikke-
lingsplan een fundamenteel element voor de uitwer-
king van een overeenkomst tussen de gemeente en het
gewest is, maar dat de draagwijdte van deze overeen-
komst de inhoud van het gemeentelijk ontwikkelings-
plan zai overstijgen omdat dit plan aspekten van
financieel en personeelsbeleid zai beogen.

De opname in deze ordonnantie houdende organisa-
tie van de planning en de stedebouw van het begrip
« programma-overeenkomst » is dientengevolge onge-
grond daar dit concept het toezichtsbeleid betreft.

Het bijwnder bestemmingsplan
De opmerkingen betreffende dit plan betroffen

hoofdzakelijk :
- het basisdossier;
- de stilzwijgende weigering en het ontbreken van een

beslissing van de Executieve binnen de haar toege-
kende termijn om de bestemmingsplannen goed te
keuren;

- de aanneming ervan in de Hoofdstedelijke Raad;
- de afwijking in verhouding tot de hogere plannen.

Deze vragen werden reeds beantwoord.

adopte soit deux ans apres Ie debut de la legislature.
Toutefois, dans la situation actuelle, Ie PCD tiendra
tout simplement compte du PRD existant lors de son
etablissement et il sera modifie, s'il y a lieu, par un
nouveau PRD. Le fait qu'un lieu existera entre la
Commune et la Region, 1'Executif ayant a approuver,
eventuellement conditionnellement, le dossier de base
ainsi que le plan et que Fintervention de la Commis-
sion regionale est prevue egalement ^ ces niveaux, est
de nature b faciliter la coordination des deux niveaux
de plan. De plus, le PRD est soumis a 1'avis des
communes. Et tout ceci sans compter ce que pfeut
apporter un bon esprit de collaboration entre les deux
niveaux de pouvoir.

Une question a ete posee quant a la signification
concrete d'une phrase du Ministre-Presiderit dans son
expose introductif, a propos du PCD : « Ce document
qui se situe naturellement dans le cadre, pi us large du
plan regional de developpement et qui mentionne les
priorites, moyens et strategies vises, constituera la
base d'un contrat-programme avec la Region et, en
tant que tel, s'inscrira pleinement dans la politique de
tutelle que je developpe ».

Le Ministre-President a effectivement ici etabli un
lien avec la section II « Relations communes-region »
du chapitre «tutelle des communes » de la declaration
de 1'Executif. A la lecture de cette section, il se
comprend clairement qae le PCD est un element
fondamental pour 1'elaboration du contrat entre com-
mune et region mais que la portee de ce contrat
debordera le contenu du PCD dans la mesure ou il
visera aussi des aspects de gestion financiere et de
politique de personnel.

II ne se justifie done pas d'inscrire dans cette
ordonnance organique" de la planification et de 1'urba-
nisme la notion de contrat-programme qui, elle, releve
de la politique de tutelle.

Le plan particulier d'affectation dn sol
Les remarques concernant ce plan portaient princi-

palement sur :
- le dossier de base;
- le refus tacite en 1'absence de decision de 1'Executif

dans le delai qui lui est imparti pour approuver le
PPAS;

- son adoption par le Conseil regional;
- la derogation par rapport aux plans superieurs.

II a deja ete repondu a ces questions.
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De Staatssecretaris komt nu tot bepaalde kritische
opmerkingen over de mogelijkheid het opstellen van
een bijzonder bestemmingsplan aan te vragen en over
de werking van de openbare onderzoeken.

Le Secretaire d'Etat aborde maintenant certaines
critiques emises a propos de la possibilite de demander
1'etablissement d'un PPAS et du fonctionnement des
enquetes publiques.

De aanvraag tot de opstelling van een bijzonder bestem-
mingsplan

De gemeenten vinden de in artikel 49 bepaalde
procedure demagogisch, een aanslag op de gemeente-
lijke autonomie, niet in de praktijk toepasbaar en een
bron van geschillen.

De Executieve ziet niet in waarom de gemeentelijke
autonomie niet wordt in acht genomen, aangezien de
beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad intact
blijft. Volgens de Executieve is het voorgestelde
systeem geschikter dan een eenvoudige petitie want
het verzekert de deelneming van een belangrijk deel
van de bevolking of van de onmiddellijk bij de
perimeter betrokken eigenaars.

Het argument van de controlemoeilijkheden lijkt
niet ernstig : voor de bewoners beschikken de gemeen-
ten immers bijna alle over een geautomatiseerd bevol-
kingsregister en het spreekt vanzelf dat de eigenaars
zeif het bewijs moeten leveren van hun eigendom.

De enige werkelijk pertinente opmerking betreft de
perimeter van deze bijzondere bestemmingsplannen.
De Executievce zai een minimumperimeter vastleg-
gen, onder meer ge'inspireerd op het koninklijk besluit
van 30 maart 1989 (betreffende de subsidiering van de
bijzondere bestemmingsplannen) die een minimum-
omvang vastlegt voor een BPA (1 hectare of op zijn
minst een huizenblok). Indien de gemeenteraad beslist
een bijzonder bestemmingsplan op te stellen, zai hij
daar vanzelfsprekend zeif de uiteindelijke perimeter
van bepalen.

La demands d'etablissement d'un PPAS

Les communes estiment que la procedure prevue
par 1'article 49 est, outre son caractere demagogique,
une atteinte a 1'autonomie communale, est inapplica-
ble en pratique et sera source de litiges.

L'Executif ne voit pas en quoi 1'autonomie commu-
nale n'est pas respectee puisque le pouvoir de decision
du Conseil communal reste entier. Pour 1'Executif, le
systeme propose est plus opportun qu'une simple peti-
tion, puisqu'il offre la garantie d'une participation
d'une partie significative de la population ou des
proprietaires directement concernes par le perimetre,

Quant aux difficultes de controle et de verification
evoquees par les communes, il ne parait pas que 1'argu-
ment soit serieux : en effet, pour ce qui concerne les
habitants, les communes disposent quasi toutes d'un
registre informatise de la population et pour ce qui
concerne les proprietaires, il va de soi que ce sera ^ eux
de fournir la preuve de leur titre de propriete.

La seule remarque reellement pertinente concerne
le perimetre de ces PPAS. L'Executif fixera un peri-
metre minimum en s'inspirant notamment de 1'arrete
royal du 30 mars 1989 (relatif au subventionnement
des PPAS) qui determine une taille minimale pour un
PPA (1 hectare ou a tout le moins un ilot). Bien
entendu, si te conseil communal decide d'etablir un
PPAS, c'est lui qui en fixera le perimetre final.

De kritische opmerkingen inzake de algemene beginse-
len van de openbare onderzoeken

1° De gemeenten wensen dat de term « iedereen »
wordt vervangen door de uitdrukking « eike belang-
hebbende ». Ik verwijs hiervoor naar de toelichting
(pagina 16) : « de uitdrukking «iedereen » wordt
gekozen liever dan « belanghebbende » om een strikte
interpretatie van dit begrip te vermijden, wat een
teruggang zou betekenen tegenover de thans vige-
rende reglementering, namelijk het koninklijk besluit
van 5 november 1979 ».

Het begrip « belanghebbende » lost bovendien niets
op als men naar de rechtsspraak van de Raad van State
verwijst.

Les critiques a I'egard des principes generaux auxquels
sont soumises les enquetes publiques.

I" Les communes souhaiteraient que le terme « qui-
conque » soit remplace par 1'expression « toute per-
sonne interessee ». Le Secretaire d'Etat renvoie a
1'expose des motifs (p. 16) qui precise : « L'expression
«quiconque» est preferee ^ celle de «personne
interessee » afin d'eviter une interpretation restrictive
de cette notion ce qui representerait une regression par
rapport a la reglementation actuellement en vigueur, a
savoir 1'arrete royal du 5 novembre 1979 ».

En outre, le recours a la notion de « personne
interessee » ne resoud rien si 1'on se refere'a la
jurisprudence du Conseil d'Etat.
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Het blijkt inderdaad dat bij de vernietiging van een
bouwvergunning het begrip belanghebbende breed
wordt opgevat, in de zin dat de nabijheid van de
woning van de verzoeker van de vemietiging bij het
terrein van de betwiste vergunning niet in elk geval een
bepalend criterium is. Volgens de Raad van State kan
men belanghebbende zijn zeifs indien men vrij ver van
het bij de betwiste vergunning betrokken terrein
woont.

In het kader van de openbare onderzoeken, meer in
het bijzonder de onderzoeken be.treffende het plan van
aanleg, wordt het begrip belanghebbende nog veel
ruimer opgevat. Het belang dat iemand kan hebben
inzake de aanleg van een wijk bestaat onbetwistbaar
indien de reclamant in of dichtbij deze wijk werkt.

In dit geval kan men er van uit gaan dat« iedereen »
en « eike belanghebbende » vrijwel met elkaar gelijk-
gesteld kunnen worden.

Hoewel er ondanks alles een onderscheid blijft
tussen de twee begrippen mag men toch ook niet
vergeten dat indien men de term « eike belangheb-
bende » in aanmerking neemt men de gemeenten
verplicht een selectie te maken van de personen aan de
hand van hun klaarblijkelijk belang. Zo wordt onver-
mijdelijk de deur opengezet voor onregelmatigheden
in de procedure. Een ieder die niet werd gehoord om
de reden dat hij volgens de gemeenten onvoldoende
belang had, zou het recht hebben, om deze eenvoudige
reden, tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de
Raad van State.

Bovendien zai men begrijpen dat het onderzoek
naar het belang van een eventuele reclamant en het
mogelijk antwoord op een betwisting zijnerzijds veel
meer tijd in beslag zou nemen dan het optekenen van
de klacht.

2° De gemeenten vinden het onaanvaardbaar het
gemeentepersoneel te vragen processen-verbaal op te
stellen op basis van de mondelinge verklaringen van
sommige reclamanten (artikel 8, 4°).

En effet, il apparait que la notion de personne
interessee a 1'annulation d'un permis de batir s'inter-
prete largement en ce sens que la proximite de 1'habi-
tation du requerant en annulation par rapport au ter-
rain faisant 1'objet du permis querelle n'est pas un
critere determinant dans tous les cas. On peut etre
interesse, selon le Conseil d'Etat, meme en habitant
assez loin du terrain concerne par le permis attaque.

Dans le cadre des enquetes publiques, en particulier
en ce qui conceme les enquetes relatives au plan
d'amenagement, cette notion de personne interessee
est interpretee beaucoup plus largement encore. En
effet, 1'interet que quelqu'un peut avoir quant a
1'amenagement d'un quartier existe sans contestation
possible si ce quartier est le lieu ou a proximite du lieu
de travail du reclamant.

Dans ce cas, on peut considerer qu'il y a une quasi
similitude entre « quiconque » et « toute personne
interessee ».

S'il est vrai qu'il existe malgre tout une difference
entre ces deux notions, il y a lieu de noter qu'en
retenant le terme « toute personne interessee », on
donne 1'obligation a la commune de selectionner les
personnes en fonction de 1'interet apparent de celle-ci.
Cela ouvrirait inevitablement la porte a des irregulari-
tes de procedure. Toute personne qui n'aurait pas ete
entendue au motif que son interet n'apparaissait pas
suffisant aux yeux de la commune se verrait le droit
d'introduire un recours en annulation devant le
Conseil d'Etat pour ce simple motif.

En outre, on peut considerer que 1'examen de
1'interet d'un reclamant potentiel et 1'eventuelle
reponse a une contestation de sa part prendrait beau-
coup plus de temps que de recolter la reclamation.

2° Les communes estiment inacceptable de deman-
der aux agents communaux d'etablir les proces-ver-
baux sur base de declarations orales de certains
reclamants (article 8, 4°).

De Staatssecretaris vermeldt in dit verband : Le Secretaire d'Etat indique a ce sujet :

dat het een mogelijkheid betreft die de Executieve
meent te moeten bieden aan personen voor wie
schriftelijke of mondelinge klachten voor de over-
legcommissie een moeilijkheid vormen, dit om de
democratische aard van het onderzoek te verster-
ken;
dat het mondelinge uiten van opmerkingen voor de
beeindiging van het openbaar onderzoek gebruike-
lijk is in het Belgisch recht en in de meeste westerse
landen.

- qu'il s'agit d'une possibility que 1'Executif croit
devoir offrir aux personnes pour qui la formulation
ecrite des reclamations ou leur expression verbale
devant la commission de concertation presente une
difficulte, ceci dans le souci de renforcer le caractere
democratique;

- que cette pratique de 1'expression orale des observa-
tions avant la cloture de I'enquete publique est une
pratique que 1'on connatt en droit beige et dans la
plupart des pays occidentaux.
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Dit blijkt uit artikel 6 van het ARAB dat het
volgende bepaalt dat gedurende het openbaar
onderzoek « een lid van het college van burgemees-
ter en schepenen of de daartoe gevolmachtigde
ambtenaar zai, tijdens dezelfde termijn, de geschre-
ven opmerkingen verzamelen. Bij het verlopen van
die termijn, zai er een vergadering belegd worden
waarin al degenen, die zulks wensen, zullen gehoord
worden en bij het einde daarvan, een proces-verbaal
zai worden opgemaakt, waarbij het onderzoek voor
commodo en incommodo wordt gesloten ».
Men kan eveneens verwijzen naar het ambt van
« commissaire enqueteur » in het Franse recht. Het
Franse stedebouwkundig wetboek bepaalt inder-
daad dat een « Commissaire enqueteur » gedurende
het openbaar onderzoek beschikbaar is voor al wie
zich aanvullend of in de plaats van schriftelijk
mondeling wil uitdrukken.

Samenstelling en working van de overlegcommissies

Het heeft sommige commissieleden verbaasd dat de
samenstelling en de working van de overlegcommissies
aan het oordeel van de Executieve wordt overgelaten.

Het ligt vanzelfsprekend niet in de bedoeling van de
Executieve de vertegenwoordiging van de gemeenten
uit deze commissies te weren of hun het voorzitter-
schap te ontnemen. De GOMB zai er eveneens lid van
blijven.

De Executieve wenst de samenstelling van de over-
legcommissies bij besluit vast te leggen om een zekere
soepelheid inzake de aanwijzing van de vertegenwoor-
digers van de betrokken maar tot dusver niet aanwe-
zige hoofdstedelijke besturen te kunnen genieten. Het
betreft onder meer, krachtens de beleidsverklaring van
de Executieve, de hoofdstedelijke besturen bevoegd
voor het leefmilieu en voor de bescherming van het
patrimonium.

De Staatssecretaris meldt de Commissie daarente-
gen dat de Executieve wel de bedoeling heeft haar
vertegenwoordiging op te heffen.

Om de aanwezigheid van andere gesprekspartners
'dan de hoofdstedelijke besturen, dit wil zeggen de
gemeenten en de GOMB, te waarborgen, is de Execu-
tieve bereid een amendement in te dienen.

De vergunningen, attesten en mogelijkheden om in
beroep te gaan

Hierover werd een groot aantal opmerkingen geuit
waarvan de meeste tijdens de artikelsgewijze bespre-
king worden behandeld. Hier komen dus slechts ter
sprake :
- de kwestie van de termijnen van afgifte;
- de rol van de gemachtigde ambtenaar;

La preuve en est, 1'article 6 du RGPT qui prevoit
que pendant 1'enquete publique « un membre du
College des Bourgmestre et Echevins ou un fonc-
tionnaire delegue a cet effet recueillera les observa-
tions ecrites ». De meme, h 1'expiration du delai de
1'enquete, il« tiendra une seance ou seront entendus
tous ceux qui Ie desireront et a 1'issue de laquelle il
sera dresse un proces-verbal qui cloturera 1'enquete
de commodo et incommodo ».

On peut egalement se referer, notamment, a la
fonction du Commissaire enqueteur en droit fran-
cais. Le Code francais de 1'Urbanisme prevoit en
effet qu'un Commissaire enqueteur est a disposition,
pendant 1'enquete publique, de toutes les personnes
qui souhaitent s'exprimer oralement complementai-
rement ou en lieu et place des observations ecrites.

Composition et fonctionnement des commissions de
concertation

Certains commissaires se sont etonnes que la com-
position et le fonctionnement des commissions de
concertation soient laisses & 1'appreciation de I'Execu-
tif.

II n'est evidemment pas dans 1'intention de 1'Execu-
tif d'exclure la representation des communes de ces
commissions ni de leur en retirer la presidence. La
SDRB en restera egalement membre.

Si 1'Executif souhaite fixer la composition des com-
missions de concertation par arrete, c'est pour pouvoir
beneficier de souplesse en ce qui concerne la designa-
tion de representants d'administrations de la Region
concernees mais non presentes jusqu'ici. II s'agit
notamment, en vertu de la Declaration de 1'Executif,
des administrations regionales competentes en matiere
d'environnement et de protection du patrimoine.

Par centre, le Secretaire d'Etat informe la Commis-
sion de 1'intention de supprimer la representation de
1'Executif.

Pour garantir la presence des partenaires autres que
les administrations regionales, c'est-a-dire les commu-
nes et la SDRB, 1'Executif est pret a deposer un
amendement.

Les permis, certificats et recours

De tres nombreuses remarques ont ete emises dont
la plus grande partie ne semble devoir etre discutee
qu'au niveau des articles. Ne sont done retenues que :

- la question des delais de delivrances;
- le r61e du fonctionnaire delegue;
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- het Stedebouwkundige College;
- de Stedebouwkundige lasten.

1° De problematiek van de afgiftetermijnen van de
vergimningen :

Er gaan sinds heel wat jaren stemmen op tegen de
lange duur van de procedure voor de afgifte van de
vergunningen. De Executieve heeft dus gepoogd deze
termijnen in te korten in functie van de eisen van de
procedure.

Even herinneren aan de voorgestelde termijnen :
- 45 dagen voor de aanvragen waarvoor geen vooraf-

gaand advies van de gemachtigde ambtenaar noch
een openbaar onderzoek vereist is;

- 75 dagen voor de aanvragen waarvoor het advies van
de gemachtigde ambtenaar of een openbaar onder-
zoek vereist is;

- 105 dagen voor de aanvrager waarvoor beide proce-
dures vereist zijn.

De gemeentebesturen menen dat deze termijnen te
kort zijn.

De Executieve staat open voor vborstellen van
amehdement om de termijn te verlengen maar vestigt
de aandacht van de Commissie erop dat een dergelijke
aanpak in strijd is met de kritiek op de duur van de in
de wet van 1962 bepaalde procedures.

- le College d'urbanisme;
' - les charges d'urbanisme.

1° La problematique des delais de delivrance des per-
mis :

Depuis de nombreuses annees, des voix s'elevent
contre la longueur de la procedure de delivrance des
permis. L'Executif a done rente de limiter les delais en
fonction des exigences de la procedure.

Pour rappel, les delais suivants ont ete proposes :
- quarante-cinq jours pour les demandes ne necessi-

tant ni avis prealable du fonctionnaire delegue ni
enquete publique;

- septante-cinq jours pour celles necessitant soit 1'avis
du fonctionnaire delegue soit une enquete publique;

- cent-cinq jours pour les demandes necessitant les
deux procedures.

.Selon les administrations communales, ces delais
s'averent trop courts.

L'Executif est ouvert a des propositions d'amende-
ment allant vers de allongements de delai mais attire
1'attention de la commission sur le fait qu'une telle
demarche va a 1'encontre des critiques formulees
contre la duree des procedures prevues par la loi de
1962.

2° De rol van de gemachtigde ambtenaar 2° Le role du fonctionnaire delegue

De kritieken naar aanleiding van de rol van de
gemachtigde ambtenaar schuiven hem al de schuld op
de schouders voor de vertragingen.

Misschien kan men hem voor een gedeelte van de
vertraging verantwoordelijk stellen (de administratie
kampt op dit ogenblik met overwerk... zoals sommige
gemeentebesturen trouwens), maar het is wellicht
zinvol eraan te herinneren dat de termijn van 75 dagen
in een koninklijk besluit van 6 februari 1971 verdeeld
wordt tussen de intervenienten (College en gemach-
tigd ambtenaar); zo beschikt bet College over 25 dagen
om het dossier aan de gemachtigde ambtenaar te
bezorgen, die op zijn beurt 35 dagen krijgt om advies
uit te brengen bij het CoUege. In de praktijk kan men
vaststellen dat het dossier pas bijna op het einde van de
75 dagen aan de gemachtigde ambtenaar wordt
bezorgd.

De vertraging bij de gemachtigde ambtenaar kan
eveneens worden verklaard door de verplichting om
andere instanties te raadplegen : gewestelijk of voor
sommige projekten zeifs nationale (MIVB, Commissie
Monumenten en Landschappen, NMBS, RTT, Regie
der Luchtwegen).

Ce dernier fait 1'objet de critiques groupees qui font
peser sur ses epaules toutes les causes de retards.

S'il est vrai qu'une partie du retard .peut lui etre
imputee (Padministration est actuellement quelque
peu debordee... comme certaines administrations
communales d'ailleurs), il convient de rappeler qu'il
existe un arrete royal du 6 fevrier 1971 qui repartit le
delai de septante-cinq jours entre les intervenants
(College et fonctionnaire delegue); ainsi le College
dispose de vingt-cinq jours pour transmettre le dossier
au fonctionnaire delegue qui, a son tour, dispose de
trente-cinq jours pour emettre son avis au College.
Dans la pratique, on constate qu'il n'est pas rare que le
fonctionnaire delegue ne soit saisi du dossier que dans
les derniers jours du delai de septante-cinq jours.

Les lenteurs du fait du fonctionnaire delegue s'expli-
quent egalement par 1'obligation de consulter d'autres
instances : regionales ou meme nationales pour cer-
tains projets (STIB, Commission des Monuments et
des Sites, SNCB', RTT, Regie des voies aeriennes).
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Ter zake zai de Executieve hoe dan ook een amen-
dement indienen dat bedoeld is om de globale termij-
nen met dertig dagen te verlengen in geval dergelijke
instanties moeten worden geraadpleegd.

Het blijkt tenslotte onmogelijk in specifieke sancties
te voorzien, zowel voor de gemachtigde ambtenaar als
voor de gemeenten. De eventuele tekortkomingen van
de gemachtigde ambtenaar of van de gemeenten moe-
ten in hetjaarverslag van de Executieve aan de Hoofd-
stedelijke Raad worden opgenomen. Zo kan de Raad
het probleem aanpakken.

A cet egard, 1'Executif proposera en tout cas un
amendement en vue de proroger de trente jours les
delais globaux lorsque la consultation de ce type d'ins-
tances est requise.

Enfin, il apparait impossible de prevoir des sancti-
ons specifiques tant pour le fonctionnaire delegue que
pour les communes. C'est le rapport annuel de 1'Exe-
cutif au Conseil regional qui devrait le cas echeant
faire apparattre les defaillances du fonctionnaire dele-
gue ou des communes. Cela permettrait au Conseil
d'evoquer le probleme.

3° Het Stedebouwkundig College 3° Le College d'urbanisme

De meeste commissieleden verheugen zich erover
dat de Bestendige Deputatie van de Provincie Brabant
niet langer optreedt als beroepsorgaan. Zij stellen zich
evenwel vragen over de bekwaamheid en de onafhan-
kelijkheid van de deskundigen in dit College.

Inzake de bekwaamheid citeert de Staatssecretaris,
verrast door deze vraag, aangezien de memorie van
toelichting vrij duidelijk is over de samenstelling van
dit College van « deskundigen », dat het moet beant-
woorden aan « twee vereisten : de samenhang inzake
Stedebouwkundig beleid en een grondige kennis van
de juridische en administratieve aspecten ».

Wat de onafhankelijkheid betreft, zegt hij dat de
leden worden benoemd op een lijst in tweevoud, voor-
gelegd door de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.
Bovendien, het is nog niet omdat men door de Execu-
tieve wordt aangewezen dat men van politieke signa-
tuur is, zoals sommigen schijnen te beweren. .

De Executieve heeft geen negatieve vooroordelen
inzake het voorstel om het voorzitterschap van dit
College aan een magistraat toe te vertrouwen.

Nog steeds in verband met de onafhankelijkheid van
de leden wijst de Staatssecretaris erop dat hun benoe-
ming voor vijfjaar noodgedwongen in de loop van een
zittingsperiode zai plaatsvinden, zij zullen hun man-
daat dus verderzetten gedurende ten minste de helft
van de volgende zittingsperiode.

Ten slotte overweegt de Executieve U voor te stel-
len het aantal leden op te trekken en voor de helft in
plaatsvervangers te voorzien wat de vordering van de
werkzaamheden zai waarborgen.

4° De stedebouwkundige lasten

In dit verband wenst de Staatssecretaris nu reeds,
zonder de bespreking van artikel 83 af te wachten, te
verklaren dat het verkeerd is de stedebouwkundige
lasten te verbinden met de afwijkingen van het plan.
Met een stedebouwkundige vergunning die zonder af-
wijking werd afgeleverd, zouden stedebouwkundige
lasten kunnen gepaard gaan.

La plupart des commissaires se felicitent de ce que la
Deputation permanente de la Province du Brabant
n'intervienne plus comme organe de recours. Mais ils
s'interrogent sur la qualite et 1'independance des
experts qui composeront ce college.

En ce qui concerne la qualite, le Secretaire d'Etat
est surpris de cette interrogation dans la mesure ou
1'expose des motifs (p. 18) est assez precis quant a la
composition et au fonctionnement de ce College
d'« experts » qui devra rencontrer « deux preoccupati-
ons essentielles : la coherence dans la politique d'urba-
nisme et une connaissance approfondie des aspects
juridiques et administratifs ».

Pour ce qui est de 1'independance, les membres
seront nommes sur une liste double presentee par la
Commission regionale de developpement. De plus, le
fait, d'etre designes par 1'Executif n'en font pas des
creatures politiques comme semble 1'insinuer certains.

L'Executif n'a pas d'a priori negatif quant a la
proposition de faire presider ce College par un magis-
tral.

Toujours a propos de 1'independance de ces mem-
bres, le Secretaire d'Etat signale que leur nomination
pour une duree de cinq ans sera forcement faite en
cours de legislature, done ils poursuivront leur mandat
au moins pendant la moitie de la legislature suivante.

Enfin, 1'Executif envisage de vous proposer d'aug-
menter le nombre des membres et de prevoir leur
remplacement par moitie ce qui garantira la bonne
continuite de leurs travaux.

4° Charges d'urbanisme

A ce sujet le Secretaire d'Etat tient a declarer des b
present et sans attendre la discussion de I'article 83,
qu'il est en-one de lier les charges d'urbanisme ^ des
derogations au plan. Un permis d'urbanisme delivre
sans derogation pourra etre assorti de charge.
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Wat anderzijds de ongerustheid betreft over de
overdreven lasten, zai men ter zake, net zoals voor de
lasten van de verkavelingsvergunning, blijk moeten
geven van gezond verstand.

Het is wellicht belangrijk te noteren dat de wetgever
misschien in geen formele beperking heeft voorzien
inzake het bedrag van de lasten die aan de aanvragers
van een verkavelingsvergunning mogen worden aange-
rekend, maar dat de rechtspraak van de Raad van
State toch de wanverhouding tussen de lasten en het
voordeel dat de vergunninghouder ervan haalt, be-
straft. De beoordeling van het evenredigheidsprincipe
moet vanzelfsprekend geval per geval gebeuren.

D'autre part, pour ce qui est des inquietudes quant a
1'exces de charges, il va de soi qu'il faudra tout comme
pour les charges des permis de lotir faire preuve de
bons sens en la matiere.

II est important de noter que si Ie legislateur n'a pas
prevu de limitation formelle quant a 1'importance des
charges qui peuvent etre imposees aux demandeurs de
permis de lotir, la jurisprudence du Conseil d'Etat
sanctionne les disproportions des charges par rapport a
Favantage que peut retirer Ie titulaire du permis de
1'octroi de ce dernier. L'appreciation du principe de
proportionnalite est evidemment fonction de la situa-
tion cas par cas.

E. ANTWOORDEN VAN DE LEDEN E. REPLIQUES

Voor een lid getuigen de antwoorden van de Secre-
taris helemaal niet van bereidheid tot samenwerking.
Er werden slechts enkele amendementen met bijko-
mende bepalingen aangekondigd. De fundamentele
optics van het ontwerp blijven behouden, ondanks de
talrijke kritieken die werden uitgebracht.

In het gewestelijk ontwikkelingsplan behouden de
voorschriften met betrekking tot de bodembestem-
ming hun bindend karakter. Weinu, volgens de be-
leidsverklaring van de Executieve dient dit plan enkel
een richtlijn te zijn. Het behoud van de bindende
normen met betrekking tot bodembestemming - met
als duidelijke bedoeling de bodembestemmingsplan-
nen snel te kunnen wijzigen - leidt tot het risico van
deregulering inzake ruimtelijke ordening. Wanneer
het principe van het richtschema wordt aangenomen,
kan ook aan de gemeentelijke richtplannen een wette-
lijke basis worden toegekend.

De juridische gevolgen van de ontwerp-plannen en
hun verhouding tot de vigerende plannen bedoeld in
alinea 2 en 3 van de artikelen 21 en 31 kunnen op twee
wijzen gemterpreteerd worden : ofwel ontstaat er een
juridische leemte en worden alle vergunningen toege-
kend, ofwel wordt er een moratorium opgelegd en
wordt er gedurende een jaar geen enkele vergunning
meer afgegeven.

Wat de betrekkingen tussen Raad en Executieve
betreft voor de vaststelling van de gewestelijke plan-
nen, dient rekening te worden gehouden met de
opmerkingen van de Executieve betreffende mogelijk
beroep bij de Raad van State, alsook met haar
verbintenis om de gewestelijke plannen mede te delen
aan de Raad vooraleer ze aan het openbaar onderzoek
worden onderworpen. Een audere mogelijkheid
bestaat erin de Raad de macht toe te kennen het plan
via een ordonnantie te censureren : de Raad zou het
plan niet goedkeuren, maar zou bij wijze van ordon-
nantie het door de Executieve vastgestelde plan kun-
nen vernietigen.

Pour un membre, les reponses du Secretaire d'Etat
ne revelent aucune volonte d'ouverture. Seuls quel-
ques amendements a des dispositions accessoires sont
annonces. Les options fondamentales du projet sont
maintenues, malgre les nombreuses objections qui
furent emises.

Amsi, dans Ie plan regional de developpement, les
prescriptions relatives a 1'affectation du sol conseryent
un caractere obligatoire. Or, suivant la declaration
politique de 1'Executif, ce plan ne doit etre qu'un
schema indicatif. Le maintien de normes obligatoires
relatives a 1'affectation du sol - avec 1'objectif reconnu
de permettre des modifications rapides du plan regio-
nal d'affectation du sol - genere un risque de deregula-
tion en matiere d'amenagement du territoire. Adopter
le principe du schema indicatif permet egalement de
conferer une assise legale aux schemas directeurs com-
munaux.

Les effets juridiques des projets de plan et leur
relation avec les plans en vigueur prevue aux alineas 2
et 3 des articles 21 et 31 peuvent s'interpreter de deux
facons : soit on cree un vide juridique et tous les permis
sont autorises, soit on impose un moratoire et pendant
un an aucun permis n'est delivre.

Concemant les relations entre le Conseil et 1'Execu-
tif pour 1'adoption des plans regionaux, le membre
souligne les remarques de 1'Executif relatives aux
possibilites de recours devant le Conseil d'Etat, ainsi
que son engagement a communiquer au Conseil les
projets de plans regionaux avant leur mise a 1'enquete
publique. Le membre propose une autre possibility qui
est de conferer au Conseil le pouvoir de censurer le
plan via une ordonnance : le Conseil n'adopterait pas
le plan, mais pourrait annuler par ordonnance le plan
arrete par 1'Executif.
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In de ordonnantie vindt men geen nadere gegevens
over de samenstelling van de Gewestelijke Ontwikke-
lingscommissie.

Ondanks de opmerklngen^ waaruit blijkt dat men
sceptisch is over de opportuniteit en de uitvoerbaar-
heid van het gemeentelijk ontwikkelingsplan, wordt
het door de Executieve bekrachtigd. Dit plan kan dus
slechts een plan zonder reglementaire bepalingen zijn;
de 4 niveaus waarin werd voorzien, dienen gerang-
schikt te worden volgens een afwisseling tussen rich-
tinggevende plannen en reglementaire plannen.

Men dient zich erover te verheugen dat de Execu-
tieve zich er niet tegen verzet dat het basisdossier aan
een openbaar onderzoek wordt onderworpen, zoals
door verscheidene leden werd voorgesteld.

Daarentegen geeft de Executieve geen antwoord op
de talrijke vragen om artikel 74 van het ontwerp be-
treffende de onteigeningen op prive-initiatief te doen
vervallen.

Tenslotte zijn, volgens het antwoord van de Staats-
secretaris, de stedebouwkundige lasten niet verbonden
met de afwijkingen van het plan; het gaat over de tra-
ditionele lasten die werden uitgebreid tot de bouwver-
gunningen. Hoe zit het dan met de wettelijke basis van
de compensaties (met name inzake huisvesting) in de
bouwprojekten?

Een ander lid is ook ontgoocheld over het feit dat de
Staatssecretaris niet echt openlijk antwoordt, zeifs niet
als het over opmerkingen en louter technische voor-
stellen gaat. Wegens de gevolgde procedure zijn amen-
dementen nochtans bijzonder noodzakelijk : in het sta-
dium van het voorontwerp van ordonnantie is de Exe-
cutieve niet overgegaan tot raadpleging noch informa-
tie; de besprekingen over het ontwerp werden pas in
de Commissie gevoerd.

De plannen vertonen geen hierarchische samen-
hang. Het is niet verstandig plannen te integreren die
aan verschillende tempo's zijn onderworpen. De eco-
nomische planning wordt gezien op korte termijn (4 a 5
jaar); de ruimtelijke planning op veel langere termijn.

Zonder in een debat te treden over het feit of
economische planning al dan niet nuttig is, kunnen de
doelstellingen ervan slechts richtinggevend zijn en
enkel bindend voor de overheden waarvan ze uitgaan.

De economische planning en de ruimtelijke planning
moeten dus duidelijk gesplitst worden. In zijn ant-
woord maakt de Staatssecretaris gewag van de moge-
lijkheid om snel op treden inzake de bodembestem-
mingen en dit via het gewestelijk ontwikkelingsplan.
Deze wens is gevaariijk en leidt tot deregulering. Over
de ruimtelijke ordening dient grondig te worden nage-
dacht en de ter zake genomen beslissingen moeten
getuigen van stabiliteit.

Aucune precision n'est apportee dans 1'ordonnance
sur la composition de la Commission regionale de
Developpement.

Malgre les remarques faisant etat du scepticisme
quant a son opportunity et a sa faisabilite, 1'Executif
confirme Ie plan communal de developpement. Celui-
ci ne peut des lors etre qu'un schema sans dispositions
reglementaires; les quatre niveaux prevus doivent s'ar-
ticuler selon une alternance entre schemas (indicatifs)
et plans (reglementaires).

II faut se rejouir que 1'Executif ne s'oppose pas a la
mise a 1'enquete publique du dossier de base proposee
par plusieurs membres.

Par centre, 1'Executif n'apporte aucune reponse aux
nombreuses demandes de suppression de Particle 74
du projet relatif aux expropriations d'initiative privee.

Enfin, selon la reponse du Secretaire d'Etat, les
charges d'urbanisme ne sont pas liees aux derogations
du plan; il s'agit des charges traditionnelles elargies
aux permis de batir. Qu'en est-il des lors de la base
legale des compensations (notamment en logement)
dans des projets immobiliers?

Un autre membre est egalement de^u par Ie manque
d'ouverture de la reponse du Secretaire d'Etat, y
compris sur les remarques et propositions purement
techniques. La procedure suivie rend pourtant les
amendements particulierement necessaires : en effet,
1'Executif n'a precede a aucune consultation ou infor-
mation au stade de 1'avant-projet d'ordonnance; les
consultations sur Ie projet sont intervenues au niveau
de la Commission.

La hierarchic des plans est incoherente. II n'est pas
raisonnable d'integrer des plans soumis a des rythmes
differents. La planification economique s'envisage a
court terme (quatre a cinq ans); la planification spa-
tiale, a beaucoup plus long terme.

Sans entrer dans un debat sur 1'utilite ou non de la
planification economique, ses objectifs ne peuvent etre
qu'indicatifs et seulement obligatoires pour les pou-
voirs publics qui les emettent.

Une scission nette de la planification economique et
de la planification spatiale est done necessaire. Dans sa
reponse. Ie Secretaire d'Etat fait etat des possibilites
d'agir rapidement sur les affectations du sol via Ie plan
regional de developpement. Cette volonte est dange-
reuse et generatrice de deregulation. L'amenagement
du territoire requiert une reflexion approfondie et une
stabilite des decisions prises.
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Bij vaststelling van de gewestelijke plannen door de
Raad, zouden deze plannen, volgens de Executieve,
worden onttrokken aan de controle op de wettelijk-
heid door de rechtbanken en de Raad van State.
Hierbij dient echter gewezen te worden op het risico
van juridische instabiliteit ingeval een door de Execu-
tieve vastgesteld plan vernietigd wordt door de Raad
van State.

Het volstaat niet de ontwerpen aan de Hoofdstede-
lijke Raad bekend te maken. De Raad moet de door
de Executieve voorgestelde ontwerp-plannen vaststel-
len.

De Gewestelijke Ontwikkelingscomnussie moet
uiteraard pluralistisch samengesteld zijn. Teneinde in
dit opzicht de nodige garanties te bieden, moeten de
leden benoemd worden op basis van een door de Raad
voorgestelde lijst.

De samenstelling van de overlegcommissies moet
duidelijk bepaald worden in de ordonnantie. De
vertegenwoordigers van de gemeenten moeten er
verder het voorzitterschap en het secretariaat van
waarnemen. Het is noodzakelijk dat er een vertegen-
woordiging van de Gewestexecutieve behouden blijft.
De bedoeling van deze commissies is inderdaad over-
leg tot stand te brengen tussen alle partijen bij het
dossier, met inbegrip van de Executieve.

De onafhankelijkheid van de deskundigen waaruit
het Stedebouwkundig College is samengesteld, moet
absoluut worden gewaarborgd. Hiertoe dient er te
worden voorzien in hun benoeming door de Gewest-
raad, alsmede in onverenigbaarheidsregels.

Wat de gemeentelijke plannen betreft, is het auto-
matisch verval van het ontwikkelingsplan bij eike
gemeentelijke ambtsperiode niet verantwoord. Er zijn
in niet voldoende mogelijkheden tot herziening voor-
zien. Overigens is de termijn van 12 maanden waarin
werd voorzien voor de vaststelling van een nieuw plan
te kort.

Het basisdossier verzwaart de procedures en leidt
voor de gemeenten tot het risico van nodeloze uitga-
ven. Tevens betekent het een aanzienlijke intellectuele
inspanning en stelt het de gemeenten voor het pro-
bleem van de aanwerving van geschoold personeel.

Dit dossier vormt dus een rem voor de vaststelling
van de bijzondere plannen van aanleg. De nage-
streefde doelstelling van doorzichtigheid zou nog beter
bereikt worden door de verplichting om het vooront-
werp-plan te onderwerpen aan een openbaar onder-
zoek. Het lid verklaart zich bovendien voorstander van
een maximaal aantal bijzondere bestemmingsplannen
(BBP),, wat niet overeenstemt met de wens van de
Executieve.

De gemeenten hebben talrijke kritieken uitgebracht
wegens de procedure bepaald in artikel 49. Behalve
het onbetwistbare probleem van de bepaling van de
omtrek van deze BBP, zijn de gemeentelijke autoritei-
ten en diensten inderdaad het best geschikt om te

, L'adoption des plans regionaux par Ie Conseil sous-
trairait, selon 1'Executif, ces plans au controle de
legalite des tribunaux judiciaires et du Conseil d'Etat.
II faut toutefois souligner Ie risque d'instabmte juridi-
que en cas d'annulation par Ie Conseil d'Etat d'un plan
arrete par 1'Executif.

La communication des projets de plan au Conseil
regional est insuffisante. Le Conseil doit adopter les
projets de plan proposes par 1'Executif.

La Commission regionale de Developpeme'nt doit
bien evidemment etre composee de maniere pluraliste.
Afin d'offrir toutes les garanties en ce sens, les
membres doivent etre nommes sur base d'une liste
presentee par le Conseil.

La composition des commissions de concertation
doit etre precisee dans 1'ordonnance: Les represen-
tants des communes doivent continuer a en assurer la
presidence et le secretariat. II est necessaire de mainte-
nir une representation de 1'Executif regional. Le but
des commissions est, en effet, de realiser une concerta-
tion entre toutes les parties au dossier, y compris
1'Executif.

L'independance des experts qui composent le Col-
lege d'urbanisme doit absolument etre garantie. II faut
prevoir a cet effet leur nomination par le Conseil
regional, ainsi que des regles d'incompatibilite.

Concernant les plans, communaux, la caducite auto-
matique du plan de developpement a chaque manda-
ture communale ne se justifie pas. Les possibilites de
revision prevues sont insuffisantes. Par ailleurs, le
delai de 12 mois prevu pour 1'adoption d'un nouveau
plan est trop court.

Le dossier de base alourdit les procedures et engen-
dre le risque de depenses inutiles pour les communes...
II represente egalement un effort intellectuel impor-
tant et pose aux communes le probleme du recrute-
ment d'un personnel qualifie.

Ce dossier constitue done un frein a 1'adoption de
plans particuliers d'amenagement. L'objectif de trans-
parence poursuivi serait mieux rencontre par 1'obliga-
tion de soumettre 1'avant-projet de plan a enquete
publique. Le membre se declare en outre partisan d'un
maximum de PPAS, ce qui ne correspond pas a la
volonte de 1'Executif.

Les communes ont emis de nombreuses critiques a
1'egard de la procedure prevue par 1'article 49. En
effet, outre le probleme incontestable de la determina-
tion du perimetre de ces PPAS, les autorites et services
communaux sont les mieux places pour decider 1'eta-
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beslissen over de vaststelling van een bijzonder
bestemmingsplan. Anderzijds zullen, gelet op de ver-
zadiging van de gemeentediensten, de plannen waar-
toe volgens deze procedure beslist werd de facto
voorrang hebben op de andere BBP, die misschien
noodzakelijker zijn.

De opgelegde termijnen aan de gemachtigde ambte-
naar moeten worden verlengd. De huidige termijn
(vijfendertig dagen) wordt nooit nageleefd. De over-
heid verliest haar geloofwaardigheid en het risico dat
er gebouwen worden opgetrokken zonder vergunning
is reeel. De termijnen voor de toekenning of de weige-
ring van de vergunning moeten. redelijk zijn. Ingeval
een redelijke termijn wordt overschreden door de
gemachtigde ambtenaar, dan moet als sanctie het dos-
sier ter beslissing teruggestuurd worden naar het
Schepencollege.

De vaagheid van de bepalingen met betrekking tot
de stedebouwkundige lasten geeft aanleiding tot wille-
keur. De stedebouwkundige lasten moeten het moge-
lijk maken datgene waarin werd voorzien in een plan
of een reglement te verwezenlijken. Bij gebrek aan uit-
drukkelijke voorschriften betreffende de stedebouw-
kundige lasten in een bestaand plan of bestaand regle-
ment, wordt enerzijds de aanvrager van de vergunning
niet ingelicht over de verplichtingen die hem kunnen
worden opgelegd en wordt anderzijds de omvang van
zijn verplichtingen willekeurig bepaald.

Voor de overgangsmaatregelen tenslotte voorziet
het ontwerp van ordonnantie slechts voor de door de
gemeenteraad definitief aangenomen BPA's in de mo-
gelijkheid tot goedkeuring. Alle. ontwerpen van BPA
die zich in een vroeger stadium van de procedure be-
vinden, zullen dus ab initio overgedaan moeten wor-
den.

Kortom, aangezien deze ordonnantie van funda-
menteel belang is, moet de Raad daadwerkelijk zijn rol
spelen als wetgevend orgaan en de mogelijkheid heb-
ben het hem voorgelegde ontwerp te wijzigen.

Een volgende spreker is heel tevreden over het
antwoord van de Staatssecretaris. Hij verheugt zich in
het bijzonder over het feit dat hij rekening heeft ge-
houden met zijn opmerkingen.

Derhalve zai de Executieve een amendement voor-
stellen ten einde het ontwerp van gewestelijk ontwik-
kelingsplan aan de Raad mede te delen vooraleer het
aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen.
Tevens is het wenselijk dat deze procedure ook voor
het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) in een amen-
dement wordt geformaliseerd.

Positief is dat de Executieve het GBP een werkelijke
duur wil toekennen. Naar aanleiding hiervan verklaart
de Staatssecretaris dat het huidige gewestplan voor de
Executieve een stevige basis vormt voor het nieuwe
GBP. De erin aangebrachte wijzigingen zullen eerder
een aanpassing zijn dan wel een volledige omwerking.

blissement d'un plan particulier d'affectation du sol.
D'autre part, vu 1'engorgement des services commu-
naux, les plans decides selon cette procedure pren-
dront de facto la priorite sur les autres PPAS, peut-etre
plus necessaire.

Les delais imposes au fonctionnaire-delegue doivent
etre allonges. Le delai actuel (trente-cinq jours) n'est
jamais respecte. Les pouvoirs publics perdent leur
credibilite et le risque de constructions sans permis est
reel. Les delais d'octroi ou de refus du permis doivent
etre raisonnables. En cas de depassement d'un delai
raisonnable par le fonctionnaire-delegue, la sanction
doit consister en un renvoi du dossier au College
echevinal pour decision.

L'imprecision des dispositions relatives aux charges
d'urbanisme est generatrice d'arbitraire. Les charges
d'urbanisme doivent permettre de realiser ce qui est
prevu dans un plan ou un reglement. A defaut de
prescriptions expresses relatives aux charges d'urba-
nisme dans un plan ou un reglement existant, le
demandeur du permis n'est pas informe des obligations
pouvant lui etre imposees, d'une part et 1'etendue de
ces obligations est fixee arbitrairement, d'autre part.

Enfin, dans les mesures transitoires, le projet d'or-
donnance ne prevoit de possibilite d'approbation que
pour les PPA adoptes definitivement par le Conseil
communal. Tous les projets de PPA se situant a un
stade anterieur de la procedure, devront done etre
recommences ab initio.

En conclusion, cette ordonnance etant fondamen-
tale, le Conseil doit pouvoir jouer reellement son role
d'organe legislatif et avoir la possibilite d'amender le
projet qui lui est soumis.

L'intervenant suivant est entierement satisfait de la
reponse du Secretaire d'Etat. II se rejouit particuliere-
ment qu'il ait ete tenu compte de ses observations.

Ainsi, 1'Executif proposera un amendement en vue
de communiquer au Conseil le projet de plan regional
de developpement avant la mise ^ enquete publique.
Un amendement formalisant cette procedure pour le
plan regional d'affectation du sol est egalement souhai-
table.

La volonte de 1'Executif d'assurer au PRAS une
duree reelle est positive. Le Secretaire d'Etat precise ^
ce propos que le plan de secteur actuel constitue pour
1'Executif une base solide pour le nouveau PRAS. Les
modifications qui y seront apportees releveront davan-
tage d'un ajustement que d'une refonte complete.
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Een lid wil de nadruk leggen op vier welbepaalde
punten :
- De procedures van informatie en openbaar onder-

zoek komen in de planningsprocedure te laat tot
stand, namelijk in een stadium waar het niet
betaamt de fundamentele opties van de plannen
opnieuw ter discussie te stellen.
Men moet zich erover verheugen dat voor de ge-
meenteplannen de Executieve zich er niet tegen ver-
zet heeft dat het basisdossier wordt onderworpen
aan een openbaar onderzoek.
De opmerking blijft evenwel bestaan voor de plan-
nen op de andere niveaus.

- Ondanks de talrijke kritieken behoudt de Execu-
tieve de verordenende voorschriften met belrekking
tot de bodembestemming in het gewestelijke ont-
wikkelingsplan. Volgens de Executieve is het inder-
daad noodzakelijk dat de bodembestemmingsplan-
nen snel kunnen worden aangepast via de geweste-
lijke ontwikkelingsplannen (GOP).
Deze verantwoording voldoet niet : enerzijds wordt
erin voorzien dat het huidige gewestplan vigeert tot
het wordt vervangen door het (eerste) gewestelijk •
bestemmingsplan (art. 194) en anderzijds is het lo-
gisch dat in de toekomst een enkel plan op geweste-
lijk vlak reglementaire waarde heeft.

- Voor het gemeentelijke ontwikkelingsplan onder-
schat de Executieve de invloed van het verschil. in
zittingsduur tussen de Hoofdstedelijke Raad en de
gemeenteraad. Men dreigt in situaties verzeild te
raken waarbij het gemeentelijke ontwikkelingsplan,
op basis van het nieuwe gewestelijke plan, vanaf zijn
aanneming zou moeten worden herzien.

- De bijzondere procedure met betrekking tot de
aangevraagde vergunningen door een publiekrech-
terlijke persoon moet worden toegepast op alle
overheden.
Bovendien moet er worden voorzien in een controle
op de afgifte van de vergunningen door het Stede-
bouwkundig College, aangezien een .overheid een
vergunning kan afgeven aan zichzelf.

Een ander lid stelt vast dat de Executieve er weinig
voor voelt om het ontwerp van ordonnantie op losse
schroeven te zetten. Toch zijn er nog heel wat verbete-
ringen noodzakelijk.

De economische planning moet in een afzonderlijke
ordonnantie worden behandeld. Het huidige ontwerp
is hieromtrent niet erg duidelijk.

Het behoud van de reglemenaire voorschriften met
betrekking tot de bodembestemming in de GOP kari
niet worden gerechtvaardigd door het feit dat men het
gewestplan snel wil herzien. Een snelle herzienings-
procedure van het gewestplan is wenselijk.

Un membre souhaite insister sur quatre points
precis :
- Les procedures d'information et d'enquete publique

interviennent trop tard dans la procedure de planifi-
cation, a un stade ou toute remise en cause des
options fondamentales des plans est inconcevable.*

II faut se rejouir que pour les plans communaux,
1'Executif ne soit pas oppose ^ ce que Ie dossier de
base soit soumis a enquete publique.

La remarque subsiste toutefois pour les autres
niveaux de plan.

- Malgre de nombreuses critiques, 1'Executif main-
tient des prescriptions reglementaires relatives a
1'affectation du sol dans Ie plan regional de develop-
pement. Selon 1'Executif, il est en effet necessaire de
pouvoir adapter rapidement, par Ie biais du PRD,
les plans d'affectation du sol.

Cette justification n'est pas satisfaisante : d'une part,
il est prevu que Ie plan de secteur actuel reste en
vigueur jusqu'a son remplacement par Ie (premier)
plan regional d'affectation du sol (art. 194), et d'au-
tre part, il est logique que pour 1'avenir, un seui plan
au niveau regional ait valeur reglementaire.

- Pour Ie plan communal de developpement, 1'Execu-
tif sous-estime 1'impact du decalage dans Ie temps
entre la legislature regionale et la mandature com-
munale. On risque d'arriver a des situations ou Ie
plan communal de developpement devrait etre revu
des son adoption sur base du nouveau plan regional
de developpement.

- La procedure particuliere relative aux permis sollici-
tes par une personne de droit public, doit s'appli-
quer a 1'ensemble des autorites publiques.

Par ailleurs, il convient de prevoir un controle de la
delivrance de ces permis par Ie College d'urbanisme,
etant donne qu'une autorite publique se delivre un
permis ^ elle-meme.

Un autre membre constate que 1'Executif semble
peu ouvert a une remise en question du projet d'ordon-
nance. De nombreuses ameliorations sont toutefois
necessaires.

La planification economique doit etre traitee dans
une ordonnance separee. Le projet actuel est trop peu
explicite b ce sujet.

Le maintien des prescriptions reglementaires relati-
ves a 1'affectation du sol dans le PRD ne peut etre
justifie par une volonte de rapidite dans la revision du
plan de secteur. Une procedure expresse de revision
du plan de secteur est preferable.
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De rol van de gemeenten moet worden herzien en
verduidelijkt. Het is bijvoorbeeld paradoxaal dat er
wordt voorzien in een advies van de gemeenten over
het gewestelijke ontwikkelingsplan dat een uitvoering
is van de beleidsverklaring van de Executieve.

De stedebouwkundige en milieuvergunningen moe-
ten worden samengesmolten en onder toepassing val-
len van een gemeenschappelijke wetgeving.

Tenslotte dienen voor de door publiekrechterlijke
personen aangevraagde vergunningen de voorwaarden
en de nadere regels verduidelijkt te worden.

De laatste spreker onderstreept de ernst van de
algemene bespreking in de Commissie. De antwoor-
den van de Staatssecretaris waren duidelijk en zeer
geargumenteerd. Op die manier vielen er heel wat
vraagtekens weg. Nochtans moeten sommige bepalin-
gen nog verduidelijkt worden en zijn sommige vragen
onbeantwoord gebleven.

Het lid maakt aldus de balans op van zijn vragen in
het kader van zijn eerste toespraak in de Commissie en
de antwoorden van de Executieve :
- Op het stuk van de betrekkingen met de economi-

sche planning, stadsvernieuwing en het Stedebouw-
kundig College, zijn de antwoorden van de Staatsse-
cretaris zeer bevredigend.
Wat de rol van de Hoofdstedelijke Raad in het
uitwerkingsproces van de gewestelijke plannen
betreft, moet het ontwerp van plan via een verkia-
ring van de Executieve medegedeeld worden met
debat in de Raad.

- Sommige vragen bleven onbeantwoord : de rol van
de overheden, de bevoegdheden van de Vice-gou-
verneur van Brabant inzake ruimtelijke ordening in
Brussel, de problemen inzake terminologie, de wij-
zigingen van bestemmingen.
Zo 'heeft de Staatssecretaris evenmin een antwoord
gegeven op de opmerking betreffende het ontbreken
van een advies van de Gewestelijke ontwikkelings-
commissie over het gewestelijke ontwikkelingsplan.
Het is absurd te bepalen dat bij gebrek aan advies,
dit advies gunstig wordt geacht. De Commissie moet
een advies uitbrengen, bij gebreke waarvan haar
leden bij wijze van sanctie moeten worden
beschouwd als van rechtswege ontslagnemend.

- Tenslotte zijn sommige antwoorden weinig bevredi-
gend.
Zo vindt de Executieve het ongeschikt in het ont-
werp het begrip programma-kontrakt Gemeenten-
Gewest, voor zover het afhangt van het voogdijbe-
leid, te verduidelijken. Het zou nochtans raadzaam
zijn dit begrip te verduidelijken en in de ordonnantie
te voorzien in de nodige garanties voor de gemeen-
ten. Deze garanties moeten met name betrekking
hebben op de toekenning van subsidies aan de
gemeenten ten einde hun verplichtingen inzake
ruimtelijke ordening te dekken.

Le role des communes doit etre repense et clarifie. II
est, par exemple, paradoxal de demander 1'avis des
communes sur le plan regional de developpement qui
est une mise en oeuvre de la declaration politique de
1'Executif.

Les permis d'urbanisme et d'environnement doivent
etre fusionnes ef regis par une legislation commune.

Enfin, il faut preciser les conditions et modalites des
permis sollicites par des personnes de droit public.

Le dernier intervenant souligne le serieux de la
discussion generale en Commission. Les reponses du
Secretaire d'Etat ont ete precises et tres argumentees.
De nombreuses interrogations ont ainsi ete levees.
Toutefois, certaines dispositions doivent encore etre
clarifiees et certaines questions sont demeurees sans
reponse.

Le membre dresse ainsi un bilan de ses questions
dans le cadre de sa premiere intervention en Commis-
sion et des reponses de 1'Executif :
- Pour les relations avec la planification economique,

la renovation urbaine, le College d'urbanisme, les
reponses du Secretaire d'Etat sont tres satisfaisan-
tes.
Concernant le role du Conseil regional dans le
processus d'elaboration des plans regionaux, la
communication du projet de plan doit se faire via
une declaration de 1'Executif avec debat au Conseil.

- Certaines questions sont demeurees sans reponse :
le role des pouvoirs publics, les competences du
vice-gouverneur du Brabant en matiere d'ameriage-
ment du territoire a Bruxelles, les problemes de
terminologie, les modifications d'affectations.
De meme, le Secretaire d'Etat n'a pas repondu a
1'observation relative au defaut d'avis de la Commis-
sion regionale de Developpement sur le plan regio-
nal de developpement. II est aberrant de prevoir
qu'a defaut d'avis, celui-ci est repute favorable. La
Commission doit rendre un avis, faute de quoi ses
membres ddoivent etre consideres comme demis-
sionnaires d'office a titre de sanction.

- Enfin, certaines reponses sont peu satisfaisantes.

Ainsi, 1'Executif estime inopportun de preciser dans
le projet la notion de contrat-programme Commu-
nes-Region dans la mesure ou elle releve de la
politique de tutelle. II conviendrait toutefois de
preciser cette notion et de prevoir dans 1'ordonnance
des garanties pour les communes. Ces garanties
portent notamment sur 1'octroi de subsides aux
communes pour couvrir leurs obligations en matiere
d'amenagement du territoire.
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Bovendien handhaaft de Executieve het vermoeden
van weigering ingeval advies van harentwege over
de gemeentelijke ontwerpplannen ontbreekt. Dit is
in strijd met de verplichting om weigeringen met
redenen te omkleden.

Het lid kondigt 'aan dat hij van plan is, bij de
artikelsgewijze bespreking, terug te komen op de
vragen die onbeantwoord bleven alsook op de bepalin-
gen die zijns inziens weinig bevredigend zijn.

Par ailleurs, 1'Executif maintient la presomption de
refus en cas de defaut d'avis de sa part sur les projets
de plans communaux. Cela contrevient a 1'obligation
de motiver les refus.

Le membre annonce son intention de revenir, lors
de la discussion des articles, sur les questions restees
sans reponse ou encore sur les dispositions qu'il estime
peu satisfaisantes.
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VI. Artikelsgewijze bespreking VI. Discussion des articles

Artikel 1

Dit artikel wordt zonder opmerking aangenomen bij
eenparigheid van de 15 aanwezige leden.

Artikel Jbis (nieuw)

Verschilllende leden dienen een amendement nr. 20
in ter invoeging van een artikel Ibis (nieuw).

De ordonnantie moet verder gaan dan procedure-
bepalingen. De doelstellingen inzake ontwikkeling en
ruimtelijke ordening waaromtrent er op gewestelijk
niveau overeenstemming bestaat, moeten erin vermeld
worden. Deze doelstellingen worden voorgesteld in
het amendement.

Toen de wet houdende organisatie van de ruimte-
lijke ordening in 1962 werd goedgekeurd, overheer-
sten die stedebouwkundige stromingen die gebonden
waren aan functionalistische theorieen.

Begrippen zoals zonering, de scheiding van de func-
ties en een nieuwe grondige bespreking van de traditie
van het Europese stadsgedeelte bestaande uit polyva-
lente wijken met een straten- en pleinenstructuur
vormden de uitgangspunten voor de planning en de
inrichting.

Bijna dertig jaar later wordt dit model betwist.
Nochtans vindt men deze verandering niet terug in het
ontwerp van ordonnantie. Dit beperkt zich ertoe de
doelstellingen die reeds werden vastgesteld in de
organieke wet van 29 maart 1962 grotendeels over te
nemen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen
heeft dit jaar een « Witboek over het stedelijk milieu »
gepubliceerd. Daarin worden de richtlijnen van de
Europese actie voor de komende jaren nauwkeurig
verwoord. Voor dit amendement werd grotendeels
uitgegaan van de eruit gebleken tendenzen.

In ons Gewest bestaat er een ruime consensus om in
te stemmen met het voorgestelde type van ontwikke-
ling. Dit werd zowel door de politieke vertegenwoordi-
gers van de verschillende stromingen als door de
sociale gesprekspartners en het verenigingsleven aan-
gekondigd.

Deze tendenzen moeten in de ordonnantie vermeld
staan.

Een rapporteur aanvaardt de in het amendement
voorgestelde doelstellingen, maar denkt dat een
opsomming van de doelstellingen tot een beperkte en
afgezwakte interpretatie kan leiden.

Article 1"

Cet article est adopte sans observation et b 1'unani-
mite des 15 membres presents.

Article Ibis (nouveau)

Plusieurs membres deposent un amendement n" 20
visant a inserer un article Ibis (nouveau).

L'ordonnance doit aller plus loin que des dispositi-
ons de procedure. II faut y mentionner les objectifs de
developpement et d'amenagement du territoire qui
font 1'objet d'un consensus au niveau regional. Ces
objectifs sont proposes dans 1'amendement.

Lorsque la loi organique de 1'amenagement du
teritoire a ete adoptee en 1962, les courants dominants
de 1'urbanisme etaient ceux lies aux theories fonction-
nalistes.

Le zonage, la separation des fonctions, la remise en
question fondamentale de la tradition de la ville
europeenne faite de quartiers polyvalents et structuree
par des rues et des places etaient les concepts ^ la base
de la planification et des amenagements.

Presque trente ans plus tard, ce modele est conteste.
Toutefois, ce changement ne se retrouve pas dans le
projet d'ordonnance. Celui-ci se contente de reprendre
en grande partie les objectifs qui se trouvaient dej^
inscrits dans la loi organique du 29 mars 1962.

La Commission des Communautes europeennes a
public cette annee un « Livre blanc sur 1'environne-
ment urbain ». Les principes directeurs de 1'action
europeenne sont precises pour les annees a venir. Les
orientations qui s'en degagent, inspirent largement
1'amendement.

Un grand consensus se degage dans notre Region
pour adherer au type de developpement propose. II a
ete enonce aussi bien par les acteurs politiques repre-
sentatifs des differents courants que par les interlocu-
teurs sociaux et le monde associatif.

Ces orientations doivent se retrouver dans 1'ordon-
nance.

Un rapporteur tout en souscrivant aux objectifs
proposes dans 1'amendement estime qu'une enumera-
tion des objectifs peut engendrer une interpretation
limitative et reductrice.
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Bovendien is bet volgens hem niet opportuun alge-
mene doelstellingen in een wetgevende tekst in te
schrijven.

Verschillende leden zijn het met dit laatste stand-
punt eens. De doelstellingen moeten eerder genoemd
worden in de memorie van toelichting en niet in het
dispositief van het ontwerp. De definitie van de
doelstellingen maakt eerder deel uit van het geweste-
lijke ontwikkelingsplan dan van de ordonnantie.

Een spreker maakt voorbehoud over de doelstelling
om de functies in eike wijk gemengd te maken.
Sommige wijken voor huisvesting dienen te worden
voorbehouden. Veralgemening van zones met een
enkele functie moeten echter worden vermeden.

Een van de indieners van het amendement meent
dat men een onderscheid moet maken tussen de doel-
stellingen op korte en middellange termijn die deel
uitmaken van het plan en de algemene doelstellingen
op lange termijn die in de ordonnantie kunnen worden
ingeschreven.

De Staatssecretaris herinnert eraan dat de stelling
inzake de vaststelling van de doelstellingen in de
ordonnantie reeds tijdens de algemene bespreking
werd aangeroerd en verwijst naar het antwoord dat hij
toen gaf. Het gemaakte voorbehoud was gebaseerd op
de volgende elementen :
- het gewestelijke ontwikkelingsplan zai de doelstel-

lingen bepalen na voorafgaandelijk onderzoek en
beraadslaging en openbaar onderzoek;

- het probleem van de veranderlijkheid van de doel-
stellingen;

- negatieve argumenten van legistieke aard.

De opsomming van doelstellingen in de ordonnantie
zou wel eens onvolledig en zeifs onnauwkeurig kunnen
zijn. Wat de gemengde functies betreft, stemt de
Staatssecretaris in met de opmerking waarin wordt
gewezen op het niet-functionele karakter van sommige
wijken op woonvlak, gewenst door de inwoner, met
uitzondering van de basisdiensten uiteraard.

De Executieve vraagt amendement nr. 20 te verwer-
pen.

Voor een van de indieners van het amendement, is
de legistiek geen overtuigend argument. De verschil-
lende Europese wetgevingen vermelden vaak in hun
eerste artikelen de nagestreefde doelstellingen.

In zijn korte geschiedenis heeft de Gewestraad ook
al principes geformuleerd : de erkenning van het recht
op mobiliteit staat ingeschreven in de ordonnantie tot
wijziging van de organisatie van de MIVB; de doelstel-
ling om de afvalstoffen te verminderen, ze te recycle-
ren en te verwijderen staat tevens ingeschreven in de
ordonnantie betreffende de afvalstoffen. Het gaat hier
om voorbeelden waarvan de ordonnantie over de
stedebouw nuttig gebruik zou kunnen maken.

II n'est pas opportun a son" avis d'inscrire des
objectifs generaux dans un texte legislatif.

Plusieurs membres partagent ce dernier point de
vue. Les objectifs doivent plut6t etre repris dans
1'expose des motifs et non dans Ie dispositif du projet.
La definition des objectifs releve davantage du plan
regional de developpement que de Fordonnance.

Un intervenant emet des reserves sur 1'objectif de
mixite des fonctions dans chaque quartier. Certains
quartiers doivent etre reserves au logement. II faut
toutefois eviter de generaliser les zones monofonction-
nelles.

Un des auteurs de 1'amendement estime qu'il faut
distinguer les objectifs a court et a moyen .termes qui
relevent du plan, des objectifs generaux et a long
terme qui peuvent etre inscrits dans 1'ordonnance. •

Le Secretaire d'Etat rappelle que la these de 1'ins-
cription d'objectifs dans 1'ordonnance a deja ete evo-
que dans le cadre de la discussion generate. II renvoie a
sa reponse au terme de celle-ci. Les reserves emises
faisaient etat des elements suivants :

- le plan regional de developpement fixera les objec-
tifs apres etudes et consultation prealables, et
enquete publique;

- la variabilite des objectifs;

- des arguments negatifs de type legistique.

, L'enumeration d'objectifs dans 1'ordonnance risque
d'etre incomplete, voire imprecise. En ce qui concerne
la mixite des fonctions, le Secretaire d'Etat souscrit a la
remarque soulignant le caractere monofonctionnel de
certains quartiers sur le plan de 1'habitat souhaite tel
par les habitants a 1'exception bien entendu des ser-
vices de base.

L'Executif demande le rejet de 1'amendement n° 20.

Pour un des auteurs de 1'amendement, la legistique
n'est pas un argument convaincant. Les differentes
legislations europeennes font souvent etat dans leurs
premiers articles des objectifs poursuivis.

Dans sa courte histoire, le Conseil regional a egale-
ment deja enonce des principes : la reconnaissance du
droit a la mobilite est inscrite dans 1'ordonnance
modifiant 1'organisation de la STIB; 1'objectif de
reduction des dechets, de leur recyclage et de leur
elimination est egalement inscrit dans 1'ordonnance sur
les dechets. II s'agit la d'exemples qui pourraient
utilement inspirer 1'ordonnance sur 1'urbanisme.
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Enkel de verwezenlijking van deze principes en de
middelen om deze doelstellingen te bereiken, kunnen
varieren, al naar gelang de beleidslijnen van de ver-
schillende gewestelijke meerderheden.

Een lid kan de op een enkele functie afgestemde
opvatting van de woongebieden niet bijtreden, het
gemengd-zijn van functies is immers niet onverenig-
baar met woonwijken waarin ook handelszaken, ge-
meenschappelijke voorzieningen, enz. gevestigd zijn.

Hij betreurt dat de ordonnantie niet wijst op het feit
dat de stedebouwkundige opvattingen sinds 1962 ver-
anderd zijn.

Amendement nr. 20 ter invoeging van een arti-
kel Ibis (nieuw) wordt verworpen met 14 stemmen
tegen 1.

Seuls la mise en osuvre de ces principes et les moyens
pour atteindre ces objectifs sont susceptibles de varier
selon les orientations politiques des differentes majori-
tes regionales.

Le membre ne peut souscrire a la conception
monofonctionnelle des zones d'habitation, la mixite
des fonctions n'est pas incompatible avec 1'existence de
quartiers residentiels qui comportent aussi des com-
merces, des equipements collectifs, etc.

II regrette que 1'ordonnance n'indique pas le change-
ment des conceptions urbanistiques intervenu depuis
1962.

L''amendement n° 20, visant a inserer un article Ibis
(nouveau), est rejete par 14 voix centre 1.

Artikel 2 Article 2

Amendement nr. 21 tot wijziging van de hierarchic
en het aantal plannen wordt door verschillende leden
ingediend.

Een van de indieners van het amendement zet de
voorgestelde hierarchic uiteen :
- Bovenaan vindt men een gewestelijk ontwikkelings-

« schema » dat de grote lijnen van het gewestelijke
beleid weergeeft. Het is een schema wegens zijn
louter richtinggevende waarde.

- Het gewestelijke plan van aanleg bepaalt de bestem-
mingen. Het heeft reglementaire waarde en bin-
dende kracht.

- De bijzondere plannen van aanleg, die zich op een
lager niveau bevinden, ontlenen er elementen aan,
maar treden meer in concrete details.

Om te verwijzen naar de bindende plannen is de
term « aanleg »juister dan « bodembestemming ». De
benaming « bodembestemming », een erfenis van het
functionalisme, is beperkend. De ruimte kan inder-
daad niet louter beperkt worden tot haar gebruiks-
waarde. Bovendien, door de suggestie om zones die
bestemd zijn voor een bepaald gebruik naast elkaar te
plaatsen, strekt deze benaming ertoe het gemengd-zijn
van de functies te ontkennen en omvat ze niet bepaal-
de aspecten van de planning zoals verkeersproblemen,
architectuur van gebouwen, enz.

Bovendien zou de verandering van de benaming van
de bijzondere plannen van aanleg in bijzondere be-
stemmingsplannen (BBP) het publiek wel eens in de
war kunnen brengen.

Een lid stemt in met de hierarchic en het aantal
plannen dat in het amendement voorgesteld wordt. Dit
amendement staat trouwens zeer dicht bij een amende-

Un amendement n° 21 visant a modifier la hierarchic
et le nombre de plans, est depose par plusieurs
membres,

Un des auteurs de 1'amendement expose la hierar-
chic proposee :
- Au sommet, un « schema » regional de developpe-

merit fournit les grandes orientations de la politique
regionale. C'est un schema en raison de sa valeur
purement indicative.

- Le plan regional d'amenagement determine les
affectations. II a valeur reglementaire et force obli-
gatoire.

- Les plans particuliers d'amenagement, situes a une
echelle inferieure, s'en inspirent mais rentrent
davantage dans les details concrets.

Le terme « amenagement » est plus heureux que
celui d'« affectaction du sol » pour designer les plans
obligatoires. La denomination « affectation du sol »
heritage du fonctionnalisme est reductrice. L'espace
ne peut en effet etre reduit a sa seule valeur d'usage.
En outre, elle tend a nier la mixite des fonctions en
suggerant la juxtaposition de zones affectees a un
usage determine et n'englobe pas certains aspects de la
planification comme la circulation, 1'architecture des
immeubles, etc.

De- plus, le changement d'appellation des plans
particuliers d'amenagement en PPAS risque de des-
orienter le public.

Un membre souscrit a la hierarchic et au nombre de
plans proposes par 1'amendement. Cet amendement
est d'ailleurs tres proche d'un amendement qu'il a lui-



A-108/2- 90/91 - 101 - A-108/2- 90/91

ment dat hij zeif heeft ingediend (amendement nr. 3).
Het gewestelijke ontwikkelingsplan moet uitsluitend
de richting aangeven van de hoofdiijnen van de ont-
wikkeling. Het mag geen reglementaire voorschriften
bevatten. In dit opzicht is de term « schema » te ver-
kiezen boven de term « plan ». Bovendien moet het
gemeentelijke ontwikkelingsplan, dat ongeschikt is,
afgeschaft worden.

De vier normatieve niveaus waarin werd voorzien in
het ontwerp brengen een te ingewikkeld systeem tot
stand. Verschillende sprekers en talrijke organisaties
die werden geraadpleegd, zijn de mening toegedaan
dat slechts drie niveaus van plannen, waaronder twee
normatieve, noodzakelijk zijn.

Tenslotte is het raadzaam dat de gebruikelijke
terminologie niet wordt gewijzigd en de term « bijzon-.
der plan van aanleg »te behouden en dus, op geweste-
lijk niveau, te voorzien in een gewestelijk plan van
aanleg.

De Staatssecretaris vraagt het amendement te ver-
werpen. Hij verwijst naar zijn antwoord tijdens de
algemene bespreking. De afschaffing van het gemeen-
telijk ontwikkelingsplan, zoals bedoeld in de verkla-
ring van de Executieve, is niet verantwoord. Dit plan
biedt de gemeentebesturen de mogelijkheid hun doel-
stellingen inzake beheer duidelijk te kennen te geven.

De term « bodembestemming » verwijst niet naar
het begrip zonering maar eerder naar bodembezetting.

De' volgende spreker steunt amendement nr. 21
zonder voorbehoud.

Het gewestelijke ontwikkelingsplan kan slechts rich-
tinggevende waarde hebben. Het voorgestelde concept
van globale planning leidt tot een impasse :
- ofwel worden de socio-economische problemen aan-

gesneden vanuit een overwegend stedebouwkundig
oogpunt, wat utopisch lijkt;

- ofwel voert men via stedebouw opnieuw een
geplande opvatting van de economic in, die vandaag
in onbruik is.

De hierarchic van de plannen is nog dwingender dan
diegene waarin werd voorzien door de organieke wet
van 1962.

Terwiji de gemeenten al veel moeilijkheden onder-
vinden bij de uitwerking van de bijzondere plannen
van aanleg wordt hen gevraagd bij eike gemeentelijke
zittingstijd een ontwikkelingsplan op te stellen. Ver-
schillende sprekers en de vertegenwoordigers van de
gemeenten hebben onderstreept dat het praktisch
bijna onmogelijk is de gemeentelijke ontwikkelings-
plannen (GMOP) tot stand te brengen. Hoe kan een
schepencollege van bij zijn aanstelling al de behoeften
van de gemeente vaststellen en er opiossingen voor
plannen?

meme depose (amendement n° 3). Le plan regional de
developpement doit etre exclusivement indicatif des
axes de developpement. II ne peut contenir des pres-
criptions reglementaires. A cet egard, le terme « sche-
ma » est preferable au terme « plan ». Par ailleurs, le
plan communal de developpement, qui est inopportun,
doit etre supprime.

Les quatre niveaux normatifs prevus par le projet
generent un systeme trop complexe. Plusieurs interve-
nants et de nombreuses organisations consultees ont
estime que seuls trois niveaux de plans, dont deux nor-
matifs, sont necessaires.

Enfin, il convient de ne pas modifier la terminologie
usuelle et de maintenir les termes « plan particulier
d'amenagement» et done, b 1'echelon regional, de pre-
voir un plan regional d'amenagement.

Le Secretaire d'Etat demande le rejet de Pamende-
ment. II renvoie b sa reponse au terme de la discussion
generate. La suppression du plan communal de deve-
loppement, prevu dans la declaration de 1'Executif,
n'est pas justifiee. Ce plan permet aux autorites
communales de traduire de maniere claire leurs objec-
tifs de gestion.

Le terme « affectation du sol » ne se refere pas ^ la
notion de zonage mais plutot a celle d'occupation du
sol.

L'intervenant suivant soutient sans reserve I'amen-
dementn°21.

Le plan regional de developpement ne peut avoir
qu'une valeur indicative. Le concept de planification
globale propose aboutit ^ une impasse :
- soit les problemes socio-economiques sont abordes

sous 1'angle dominant de 1'amenagement du terri-
toire, ce qui semble une utopie;

- soit on reintroduit via 1'urbanisme une conception
planifiee de 1'economie abandonnee aujourd'hui.

La hierarchic des plans est encore plus contrai-
gnante que celle prevue par la loi organique de 1962.

Alors que les communes rencontrent dej^ beaucoup
de difficultes ^ elaborer des plans particuliers d'amena-
gement, il leur est demande d'etablir ^ chaque legisla-
ture communale un plan de developpement. Plusieurs
intervenants et les representants des communes ont
souligne la quasi-impossibilite pratique de realiser un
PCD. Comment un college echevinal peut-il definir les
besoins communaux et planifier les solutions des son
installation?
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Een ander lid benadrukt dat, gezien de houding van
de Executieve die zich voortdurend achter haar be-
leidsverklaring verschuilt, het moeilijk is een discussie
te voeren ten einde de bepalingen van het ontwerp van
ordonnantie te verbeteren.

Een ontwikkelingsschema maakt een programme-
ring mogelijk van de investeringen en een formulering
van de doelstellingen inzake beheer. Het begrip plan is
in casu ongepast.

De terminologie van de plannen veranderen is
verwarrend voor het publiek.

Een lid neemt vervolgens het woord om zijn amen-
dement nr. 3 te verantwoorden.

Hij is eveneens van mening dat op gewestelijk vlak
drie niveaus van plannen voldoende zijn : het gemeen-
telijke ontwikkelingsplan moet geschrapt worden.

Het tijdverlies tussen het gewestelijke ontwikke-
lingsplan en het gemeentelijke plan zai een voortdu-
rende herziening van dat laatste teweegbrengen, waar-
door er juridische onzekerheid ontstaat. Een coherent
beleid van ruimtelijke ordening vergt duurzame plan-
nen. Verschillende leden delen dit standpunt.

Bovendien verdient het aanbeveling, in de mate van
het mogelijke, de gekende en gebruikelijke begrippen
zoals het BPA te behouden, en dus in verband
hiermee, een plan van aanleg op gewestelijk niveau.
Amendement nr. 32 (in bijkomende orde op amende-
ment nr. 3) werd te dien einde ingediend.

Het begrip aanleg is inderdaad ruimer dan bodem-
bestemming : het heeft betrekking op het hele leven in
het Gewest of een wijk.

De volgende spreker levert kritiek op de uitleg van
de Executieve over het gemeentelijke ontwikkelings-
plan. Het is niet nuttig om via de gemeentelijke on-
twikkelingsplannen het begrip algemene plannen van
aanleg te hernemen.

De Staatssecretaris herinnert eraan dat het gemeen-
telijke ontwikkelingsplan, op gemeentelijk niveau, het
gewestelijke ontwikkelingsplan verduidelijkt. Funda-
mentele wijzigingen van het gewestelijke plan door het
gemeentelijke plan zijn ondenkbaar.

In het tweede lid van artikel 2 streeft amendement
nr. 4- ernaar het woord « esthetisch » te vervangen
door « stedebouwkundig ».

Een van de indieners van het amendement meent
inderdaad dat het esthetische criterium al te zeer door-
trokken is van subjectiviteit. Deze mening is trouwens
in verschillende adviezen tot uiting gekomen.

Un autre membre souligne, eu egard a 1'attitude de
1'Executif qui se retranche sans cesse derriere sa
declaration politique, la difficulty de la discussion
visant a ameliorer les dispositions du projet d'ordon-
nance.

Un schema de developpement permet une program-
mation des investissements et une formulation des
objectifs de gestion. Le concept de plan est inadequat
en 1'espece.

Le changement de terminologie des plans est derou-
tant pour le public.

Un membre intervient ensuite pour justifier son
amendement n° 3.

11 estime egalement que trois niveaux de plan
suffisent a 1'echelle regionale : le plan communal de
developpement doit etre supprime.

Le decalage dans le temps entre le plan regional de
developpement et le plan communal entrainera une
revision permanente de ce dernier, generatrice d'inse-
curite juridique. Une politique d'amenagement cohe-
rente requiert la permanence des plans. Plusieurs
membres partagent ce point de vue.

D'autre part, il convient, dans la mesure du possi-
ble, de conserver des notions connues et usuelles
comme le PPA et done, dans le meme ordre d'idee, a
1'echelon regional, un plan d'amenagement. Un amen-
dement n° 32 (subsidiaire ^ 1'amendement n° 3) est
depos6 a cet effet.

Le concept d'amenagement est en effet plus large
que celui d'affectation du sol : il porte sur 1'ensemble
de la vie de la region ou d'un quartier.

L'intervenant suivant critique les explications de
1'Executif sur le plan communal de developpement. II
n'est pas utile de reprendre, via les plan communaux
de developpement, la notion des plans generaux
d'amenagement.

Le Secretaire d'Etat rappelle que le plan communal
de developpement precise, au niveau communal, le
plan regional de developpement. Des modifications
fondamentales du plan regional par le plan communal
ne sont pas concevables.

Au deuxieme alinea de Particle 2, un amendement
n" 4 vise a remplacer le mot « esthetique » par le mot
« urbanistique ».

Un des auteurs de 1'amendement estime en effet que
le critere de 1'esthetique est empreint de trop de sub-
jectivite. Cette opinion a d'ailleurs ete emise dans
divers avis.
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Bovendien is het woord « stedebouwkundig » nood-,
zakelijk wanneer het er precies om gaat de ruimtelijke
ordening te plannen.

Verscheidene leden, o.a. beide rapporteurs, wensen
het woord « esthetisch » te behouden :
- Het gaat om een ruimer begrip dat de stedebouw-

kundige, de architecturale en de culturele aspecten
verenigt.

- Op ideale wijze bestaat de stad uit esthetische
waarden die vertaald worden in de kwaliteit van de
ruimtelijke ordening en de architectuur.

- Het esthetische is een essentieel begrip (cfr. in het
bijzonder het advies van de beroepsverenigingen
van architecten).

De Staatsstecretaris verduidelijkt dat door het
gebruik van de term « esthetisch » de Executieve de
nadruk legt op een essentiele dimensie van de stad.

Bovendien is stedebouw het stedelijke aspect van de
ruimtelijke ordening; het amendement is dus overtol-
lig.

In dezelfde alinea stelt amendement nr. 5 voor om
het woord « zuinig » te vervangen door de woorden
« in het grootste algemeen belang ».

Voor een van de indieners van het amendement is
de term « zuinig » synoniem van bovenmatige streng-
heid, grenzend aan bekrompenheid. De beperkende
betekenis ervan lijkt bovendien nauwelijks verenig-
baar met een stedebouwkundige opvatting die zich
bekommert om het algemene belang.

Verschillende leden, waaronder de rapporteurs,
twijfelen aan de pejoratieve gevoelswaarde van het
woord «zuinig» in het dagelijke taalgebruik. De
huidige beperkingen van het Gewest leggen een zuinig
beheer van de bodem op.

De volgende spreker geeft toe dat de bodem een
zeidzame rijkdom is en niet rekbaar. Een zuinig
beheer heeft nochtans een aspect van bekrompenheid
dat zeifs niet gerechtvaardigd wordt door de zeidzaam-
heid van de rijkdom.

Voor een ander lid heeft dit begrip perverse gevol-
gen : in de inleiding van het ontwerp verklaart de Exe-
cutieve dat het haar bedoeling is de dichtheid van de
stadsstructuur nader te bepalen. Een zuinig beheer van
de bodem kan nefaste gevolgen hebben voor talrijke
wijken in Brussel : het vergt meer woningen op een
beperkte oppervlakte. Sommige wijken moet men
weten te beschermen tegen de geringe dichtheid van
de stadsstructuur.

Verscheidene leden wensen concrete voorbeelden
van de toepassing van het begrip zuinig beheer :

Par ailleurs Ie mot« urbanistique » est indispensable
alors qu'il s' agit precisement de planifier 1'amenage-
ment du territoire.

f
Plusieurs membres et notamment les deux rappor-

teurs souhaitent Ie maintien' du mot « esthetique » :
- II s'agit d'un concept plus large qui regroupe les

aspects urbanistiques, architecturaux et culturels.

- La ville est idealement faite de valeurs esthetiques
qui se traduisent dans la qualite des amenagements
et de 1'architecture.

- L'esthetique est une notion primordiale (cfr. notam-
ment 1'avis des organismes professionnels des archi-
tectes).

Le Secretaire d'Etat precise qu'en utilisant Ie terme
« esthetique », 1'Executif met 1'accent sur une dimen-
sion essentielle de la ville.

D'autre part, 1'urbanisme est 1'aspect urbain de
1'amenagement du territoire; 1'amendement est done
redondant.

Au meme alinea, un amendement n° 5 propose de
remplacer les mots « avec parcimonie » par les mots
« au mieux de 1'interet general ».

Pour un des auteurs de 1'amendement, le terme
« parcimonie » est synonyme d'une rigueur extreme,
confinant a la mesquinerie. Sa notion restrictive sem-
ble en outre peu conciliable avec une conception urba-
nistique soucieuse de 1'interet general.

Plusieurs membres parmi lesquels les rapporteurs
doutent de la connotation pejorative du mot « parci-
monie » dans le langage usuel. Les limites actuelles de
la Region imposent une gestion parcimonieuse du sol.

L'intervenant suivant admet que le sol est une
ressource rare et non extensible. Cependant une ges-
tion parcimonieuse a un aspect mesquin que meme la
rarete de la ressource ne justifie pas.

Pour un autre membre, cette notion a des effets per-
vers : dans le preambule du projet, 1'Executif exprime
son intention de definir la densite du tissu urbain. Une
gestion parcimonieuse du sol peut avoir des conse-
quences nefastes pour de nombreux quartiers de
Bruxelles : elle impose plus de logements sur une sur-
face limitee. II faut savoir preserver une faible densite
du tissu urbain dans certains quartiers.

Plusieurs membres souhaitent des exemples concrets
de la mise en oeuvre de cette notion de gestion parci-
monieuse :
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- Kan een KMO altijd voorzien in exteme parkeerter-
reinen?

- Betekent een strikt beheer van de secundaire sector
te Brussel dat men de bestemming van de zwakke
functies niet ruilt voor onverzadigde functies. De
industrieterreinen kunnen dus niet worden veran-
derd in administratieve zones (cfr. de kanaalzone te
Molenbeek ofde Meylemeersch te Anderlecht). Wat
is in dit opzicht het standpunt van de Executieve ?

- Kan men nog grote tuinen toelaten in de gemeenten
van de tweede ring?

De Staatssecretaris verduidelijkt dat het principe van
zuinig beheer een politieke wil van strengheid te ken-
nen geeft inzake ruimtelijke ordening en het begrip
grondbeleid invoert.

Het gaat er hier niet om een of ander welbepaald pro-
bleem of dossier te onderzoeken. De raadsleden zullen
over het beleid van de Executieve kunnen oordelen
tijdens de uitwerking van de gewestelijke plannen.

Een lid merkt op dat de Franse en de Nederlandse
versie van de laatste alinea van artikel 2 taalkundig niet
overeenstemmen.

Een van de rapporteurs stelt voor om over dit artikel
te stemmen onder voorbehoud van een mogelijke mate-
riele verbetering van de tekst inzake de taalkundige
concordantie.

***

Amendement nr. 21 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 4.

Amendement nr. 3 (in hoofdorde) wordt verworpen
met 9 stemmen tegen 4. Het amendement nr. 32 (in bij-
komende orde) wordt verworpen met een zeifde stem-
ming.

Amendement nr. 4 wordt verworpen met 12 stem-
men tegen 3.

Amendement nr. 5 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 4.

Artikel 2 wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 4 bij
2 onthoudingen.

- Une PME peut-elle toujours prevoir des parkings
exterieurs ?

- Une gestion rigoureuse du secteur secondaire a
Bruxelles implique qu'on ne change pas 1'affectation
des fonctions faibles pour des fonctions non saturees.
Les terrains industriels ne peuvent done pas etre con-
vertis en zones administratives (cfr. la zone du canal ^
Molenbeek ou Ie site du Meylemeersch a Ander-
lecht). Quel est, b cet egard, Ie point de vue de
1'Executif?

- Peut-on encore permettre des grands jardins dans les
communes de la deuxieme ceinture?

Le Secretaire d'Etat precise que Ie principe de la ges-
tion parcimonieuse du sol manifeste une volonte poli-
tique de rigueur en matiere d'amenagement du terri-
toire et introduit la notion de politique fonciere.

II ne s'agit pas d'examiner ici 1'un ou 1'autre probleme
ou dossier ponctuel. Les conseillers pourront juger la
politique de 1'Executif lors de 1'elaboration des plans
regionaux.

Un membre fait observer un defaut de concordance
linguistique entre les textes francais et neerlandais du
dernier alinea de 1'article 2.

Un des rapporteurs propose de voter cet article sous
reserve d'une eventuelle correction de texte materielle
relative a la concordance linguistique.

***

L'amendement n° 21 est rejete par 11 voix contre 4.

L'amendement n0 3 (en ordre principal) est rejete par
9 voix contre 4. L'amendement n'o 32 (en ordre subsi-
diaire) est rejete par le meme vote.

L'amendement n° 4 est rejete par 12 voix contre 3.

L'amendement n° 5 est rejete par 11 voix contre 4.

L 'article 2 est adopte par 8 voix contre 4 et 2 absten-
tions.

Artikel 3 Article 3

Verscheidene leden dienen amendementen (nrs 6 en
22) in die bedoeld zijn om dit artikel te doen vervallen.

Een van de indieners van het amendement nr. 6
onderstreept dat artikel 3 niet normatief is. De inhoud
ervan zou dus in de memorie van toelichting van het
ontwerp van ordonnantie moeten staan. De Staatsse-
cretaris is herhaaldelijk van mening geweest dat de
artikelen van de ordonnantie slechts normatieve bepa-
lingen mochten bevatten.

Plusieurs membres deposent des amendements {n°5 6
et 22) visant a supprimer cet article.

Un des auteurs de 1'amendement n° 6 souligne que
1'article 3 n'est pas normatif. Son contenu devrait des
lors figurer dans 1'expose des motifs du projet d'ordon-
nance. A plusieurs reprises, le Secretaire d'Etat a
estime que les articles de 1'ordonnance ne pouvaient
contenir que des dispositions normatives.
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Dit artikel gaat bovendien voorbij aan de zorg om
het zoeken naar evenwicht en het integreren van de
verschillende belangen : alduszouden de nodige ga-
ranties moeten worden geboden aan de inwoners,
maar ook aan de sociale en economische actoren.

Bovendien suggereert de term « verzoenen » een
tegenspraak tussen de maatschappelijke en economi-
sche vooruitgang en de kwaliteit van het leven. Men
dient dus de voorkeur te geven aan de term « integre-
ren ».

Het amendement nr. 22 wordt door de indiener
ervan ingetrokken, ten gevolge van het verwerpen van
amendement nr. 20.

De Staatssecretaris onderstreept dat dit artikel de
aandacht vestigt op de wil van de Executieve om de
bescherming te verzekeren van het woongebied als
zwakke functie. Er wordt natuurlijk ook rekening ge-
houden met de maatschappelijke en economische
vooruitgang, maar de bescherming van het woonge-
bied is het fundamentele principe van dit artikel.

De Executieve wenst de term « verzoenen » te be-
houden : er doet zich daadwerkelijk een probleem van
verzoening voor tussen de dwingende opdrachten van
bescherming van het woongebied enerzijds en de
socio-economische ontwikkeling van het Gewest an-
derzijds. Een evenwicht tussen beide functies is nood-
zakelijk.

Tenslotte kan dit artikel als basis dienen voor een
beroep bij de Raad van State voor de inwoners die
zouden menen dat een beslissing van ruimtelijke orde-
ning hun belangen en levenskwaliteit niet voldoende
respecteert.

Voor een ander lid vormt dit artikel in feite een
intentieverklaring. Het legt de overheidsorganen geen
verplichting van resultaat op : zij moeten « alles in het
werk stellen » om de vooropgestelde doelstelling te
verwezenlijken. Dit artikel kan dus niet de basis
vormen voor een beroep bij de Raad van State.

De volgende spreker meent dat dit artikel de over-
heden enkel politiek verantwoordelijk kan stellen. Het
basisprincipe van dit artikel verbindt de politieke auto-
riteiten, maar kan niet als basis dienen om gerechte-
lijke stappen te ondernemen. De administratieve ver-
antwoordelijkheid van de overheid kan in casu niet
worden ingeroepen.

Een rapporteur doet in dit opzicht opmerken dat
artikel 3 de waarborg van het woongebied als een
prioriteit van ruimtelijke ordening stelt. Het drukt
aldus de algemene filosofie uit die aan de basis moet
liggen van de afgifte van vergunningen en attesten en
van de uitwerking van de plannen, ingeval amende-
ment nr. 30 wordt aangenomen. Juridische stappen
zijn mogelijk ingeval bij een administratieve beslissing
aan deze prioriteit niet tegemoet wordt gekomen. Met
name de controle door de Raad van State op de
interne wettelijkheid van de handelingen van de over-
heidsorganen zou in casu kunnen worden toegepast.

Cet article passe en outre a c6te du souci de recher-
che des equilibres et de 1'integration des differents
interets : ainsi, des garandes devraient etre offertes
aux habitants mais aussi aux acteurs sociaux et econo-
miques.

Par ailleurs, Putilisation du terme « concilier »
suggere une antinomic entre progres social et econo-
mique et qualite de vie. II faut lui preferer Ie terme
« integrer ».

U'amendement n" 22 est retire par son auteur, suite
au rejet de 1'amendement n° 20.

Le Secretaire d'Etat souligne que cet article met en
evidence la volonte de I'Executif d'assurer la protec-
tion de 1'habitat en tant que fonction faible. Le progres
social et economique est bien sur egalement pris en
compfe, mais la protection de 1'habitat est le principe
fondamental de cet article.

L'Executif souhaite maintenir le terme « concilier » :
un probleme de conciliation se pose effectivement en-
tre Pimperatif de protection de 1'habitat et de develop-
pement socio-economique de la Region. Un equilibre
est necessaire entre ces fonctions.

Cet article peut enfin servir de base a un recours au
Conseil d'Etat pour les habitants qui estimeraient
qu'une decision d'amenagement ne respecte pas suffi-
samment leurs interets, leur qualite de vie.

Pour un autre membre, cet article constitue en fait
une declaration d'intention. II n'impose pas aux autori-
tes administratives une obligation de resultat : elles
doivent « s'efforcer » de realiser 1'o.bjectif prevu. Cet
article ne peut done etre la base d'un recours au
Conseil d'Etat.

L'intervenant suivant estime que cet article ne peut
qu'engager la responsabilite politique des autorites. Le
principe de base de cet article lie les autorites politi-
ques mais ne peut servir de base a des recours juridi-
ques. La responsabilite administrative des autorites
peut s'appliquer en 1'espece.

Un rapporteur fait observer b cet egard que Parti-
cle 3 pose la garantie de 1'habitat en tant que priorite
d'amenagement. II exprime ainsi la philosophic gene-
rale qui doit regir la delivrance des permis et certifi-
cats, ainsi qu'en cas d'adoption de 1'amendement n° 30,
Pelaboration des plans. Des recours juridiques sont
possibles au cas ou cette priorite n'est pas rencontree
dans une decision administrative. Le controle de
legalite interne du Conseil d'Etat sur les actes des
autorites administratives pourrait notamment etre
applique en 1'espece.
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Voor een lid is dit artikel niet bindend. Het zou in de
memorie van toelichting moeten staan en niet in het
dispositief. Welk juridisch verhaal bestaat er op basis
van een intentieverklaring ?

De Staatssecretaris merkt op dat de Raad van State
geen bijzondere opmerkingen heeft gemaakt over dit
artikel. Deze bepaling stelt een prioritair principe en
verduidelijkt het begrip goede ruimtelijke ordening,
dat als referentie moet dienen voor de overheidsorga-
nen, o.a. voor de gemachtigde ambtenaar, bij het
onderzoeken van de dossiers.

Bij dit artikel is amendement nr. 30 bedoeld om het
in artikel 3 vermelde principe tot het opstellen van de
plannen uit te breiden.

Verschillende leden stellen opnieuw de mogelijk-
heid van juridisch verhaal ter discussie.

Een ander lid is van mening dat het oordeel of een
bepaling van ruimtelijke ordening al dan niet tegemoet
komt aan de in artikel 3 vooropgestelde doelstellingen
kan verschillen al naar gelang de politieke appreciatie.
De sanctie van niet-naleving van deze doelstellingen
kan enkel van politieke aard zijn.

De Staatssecretaris antwoordt dat de in artikel 3
gestelde principes de eerste elementen zijn waarmee
rekening dient te worden gehouden bij het onderzoe-
ken van de dossiers inzake ruimtelijke ordening.

De toepassing van deze principes krijgt pas haar
voile betekenis in de dossiers waarin problemen opdui-
ken in verband de verenigbaarheid van de woonfunctie
en de economische, en zeifs maatschappelijke voorzie-
ningen.

Op voorstel van de Staatssecretaris beslist de Com-
missie tot een materiele tekstcorrectie van artikel 3 ".
de woorden « zullen alles in het werk stellen » worden
vervangen door de woorden « stellen alles in het
werk ».

Pour un membre, cet article est non contraignant. II
devrait figurer dans 1'expose des motifs du projet
d'ordonnance et pas dans Ie dispositif. Quel recours
juridique existe-t-il sur base d'une declaration d'inten-
tion ?

Le Secretaire d'Etat remarque que Ie Conseil d'Etat
n'a pas emis d'observation sur cet article. Cette dispo-
sition pose un principe prioritaire et precise la notion
de bon amenagement devant servir de reference aux
autorites administratives, notamment au fonctionnaire
delegue, dans 1'examen des dossiers.

A cet article, un amendement n" 30 vise b etendre ^
1'elaboration des plans, le principe enonce par Parti-
cle 3.

Plusieurs membres remettent a nouveau en question
la possibilite d'un recours juridique.

Un autre membre estime que juger qu'une disposi-
tion d'amenagement rencontre ou non les objectifs
poses par 1'article 3 peut varier selon 1'appreciation
politique. La sanction du non-respect de ces objectifs
ne peut done etre que politique.

Le Secretaire d'Etat repond que les principes poses
par 1'article 3 sont les premiers elements a prendre en
compte dans 1'examen des dossiers d'amenagement.

La mise en oeuvre de ces principes prend tout son
sens dans des dossiers posant des problemes de compa-
tibilite entre habitat et equipements economiques,
voire sociaux,

Sur proposition du Secretaire d'Etat, la Commission
decide une correction materielle du texte de 1'arti-
cle 3 : le mot « s'efforceront » est remplace par « s'ef-
forcent ».

* *** **

- Amendement nr. 6 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 3, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 30 wordt aangenomen met 11
stemmen, bij 3 onthoudingen.

Een lid verantwoordt zijn onthouding : voor zover
de plannen niet door de Raad maar wel door de Exe-
cutieve zullen worden uitgewerkt, is het belangrijk dat
laatstgenoemde rekening houdt met de in artikel 3
vastgestelde principes.

Het aldus geamendeerde artikel 3 wordt aangenomen
met 10 stemmen tegen 3, bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 6 est rejete par 10 voix contre 3 et
1 abstention.

- L'amendement n° 30 est adopte par 11 voix et
3 abstentions.

Un membre justifie son abstention : dans la mesure
ou les plans seront elabores non par le Conseil mais
par 1'Executif, il importe que ce dernier prenne en
compte les principes definis a 1'article 3.

L'article 3 (amende) est adopte par 10 voix contre 3 et
1 abstention.
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Artikel 4 Article 4

Amendement nr, 23 is bedoeld om dit artikel te ver-
vangen.

Een van de indieners van het amendement verant-
woordt dit als volgt : het gaat erom de verplichting van
de Executieve om de Raad te informeren, te verduide-
lijken door de minimale inhoud te bepalen van het
jaariijks verslag dat ze moet overleggen. Dit verslag
heeft zowel betrekking op de planning als op de afgifte
van de stedebouwkundige vergunningen en moet toe-
laten een totaalbeeld te geven van de naleving van de
reglementering ervan en de vertaling ervan in de prak-
tijk. Derhalve zou dit verslag eveneens een beleids-
instrument worden voor de Executieve.

Een lid wenst ook dat de ordonnantie, op niet be-
perkende wijze, de inhoud van het verslag bepaalt.

De Staatssecretaris verklaart dat de woorden « de
stand van zaken » in artikel 4 aan de bezorgdheid van
de indieners van het amendement tegemoetkomt. Een
opsomming dreigt steeds onvolledig te zijn.

De Executieve stemt in met het opstellen van sta-
tistieken over de vergunningen en de attesten.

Het verslag moet echter niet alle vastgestelde stede-
bouwkundige plannen en reglementen hernemen,
maar er enkel de lijst van opstellen.

Het door de Executieve voorgestelde artikel, dat
een algemene reikwijdte heeft, moet behouden blij-
ven.

Een ander lid stelt eveneens het probleem van de
inleveringstermijn van het jaarlijkse verslag aan de
orde. Het verslag moet uiterlijk op het einde van het
eerste kwartaal van elk jaar worden voorgelegd.

De Staatssecretaris onderstreept dat de Executieve
de indiening van het jaariijks verslag heeft gekoppeld
aan de bespreking van de begroting in de Hoofdstede-
lijke Raad. Volgens de parlementaire traditie biedt het
begrotingsdebat de gelegenheid tot een algemeen de-
bat over het beleid van de Executieve.

Verschillende leden doen opmerken dat de begro-
ting kan worden ingediend met een enorme vertraging.

Een ander lid merkt op dat talrijke andere verslagen
die de Executieve aan de Raad moet'overleggen niet
gekoppeld zijn aan het begrotingsdebat. Er moet een
vaste datum worden bepaald.

Een van de rapporteurs dient een mondeling amen-
dement in : na de woorden « bij de bespreking van de
begroting » de woorden « en uiterlijk op 31 decem-
ber » invoegen.

Un amendement n° 23 vise a remplacer cet article.

Un des auteurs de 1'amendement Ie justifie comme
suit : il s'agit de preciser 1'obligation d'information de
1'Executif vis-a-vis du Conseil en fixant Ie contenu
minimum du rapport annuel qu'il doit deposer. Celui-
ci a trait a la fois a la planification et a la delivrance des
permis d'urbanisme et doit permettre de donner une
idee globale du respect de la reglementation et de sa
traduction sur Ie terrain. Ainsi, ce rapport deviendrait
egalement un element de gestion pour 1'Executif.

Un membre souhaite egalement que 1'ordonnance
stipule, de maniere non limitative, Ie contenu du rap-
port.

Le Secretaire d'Etat precise que Ie mot « etat »
figurant a 1'article 4 rencontre le souci des auteurs de
1'amendement. Toutefois, une enumeration risque
toujours d'etre incomplete.

L'Executif souscrit a 1'etablissement de statistiques
sur les permis et certificats.

Le rapport ne doit toutefois pas reprendre 1'integra-
lite des plans et reglements d'urbanisme adoptes, mais
en dresser simplement la liste.

L'article propose par 1'Executif, dont la portee est
generale, doit etre maintenu.

Un autre membre souleve egalement le probleme du
delai de depot du rapport annuel. Le rapport doit etre
depose au plus tard a la fin du 1" trimestre de chaque
annee.

Le Secretaire d'Etat souligne que 1'Executif a lie le
depot du rapport annuel a la discussion du budget au
Conseil regional. Selon la tradition parlementaire, la
discussion budgetaire est 1'occasion d'un debat general
sur la politique de 1'Executif.

Plusieurs membres font observer que le depot du
budget peut intervenir avec beaucoup de retard;

Un autre membre remarque que de nombreux
autres rapports que 1'Executif doit deposer au Conseil,
ne sont pas lies a la discussion du budget. II faut

•prevoir une date fixe.

Un amendement oral est propose par un membre :
apres les mots « a 1'occasion de la discussion du bud-
get » inserer les mots « et au plus tard le 31 decem-
bre ».
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Dit amendement wordt aangenomen bij eenparig-
heid van de 15 aanwezige leden.

Cet amendement est adopte a 1'unanimite des
15 membres presents.

*** ***

- Amendement nr. 23 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 4.

Het aldus geamendeerde artikel 4 wordt aangenomen
met 11 stemmen tegen 1, bij 3 onthoudingen.

L'amendement n° 23 est rejete par 11 voix contre 4.

L'article 4 (amende) est adopte par 11 voix contre 1 et
3 abstentions.

Artikel 5 ' Article 5

Amendement nr. 33 is bedoeld om dit artikel te
vervangen.

Voor de indiener ervan is dit amendement van fun-
damenteel belang : aangezien het gewestelijke ontwik-
kelingsplan een geldigheidsduur heeft die beperkt is in
de tijd (4jaar), kan het in al zijn bepalingen slechts een
richtinggevende waarde hebben, met inbegrip van die-
gene die betrekking hebben op de bodembestemming.

De territoriale planning kan, op straffe van in dis-
krediet te worden gebracht, niet de politieke conjunc-
turele grillen volgen en voortdurend worden blootges-
teld aan herziening. Rekening houdend met haar doel-
stellingen postuleert ze een langere geldigheidstermijn
(10 a 15 jaar) en mag ze slechts door kleine partiele
ingrepen worden gewijzigd, op straffe van onzekerheid
en incoherentie.

Op straffe van verwarring en juridische onzekerheid
moet de samenvoeging van richtinggevende en bin-
dende bepalingen in een zeifde plan overigens worden
verboden. Het ontwikkelingsplan, met politiek karak-
ter, moet richtinggevend blijven : het vertaalt, in de
vorm van plannen, de intenties en de projekten inzake
ontwikkeling. Het is een richtplan waarnaar men ver-
wijst bij de uitwerking van de bodembestemmingsplan-
nen. Het dient tot gedragslijn inzake ruimtelijke orde-
ning. Deze richtlijnen worden trouwens in aanmerking
genomen bij de voorbereidende werkzaamheden van
het plan in het Waalse gewest.

De uitwerking van de beide types van plan - ontwik-
kelingsplan en bestemmingsplan - moet verschillend
blijven. Het is de taak van de politieke overheid in
dienst om haar intenties - vervat in het ontwikkelings-
plan - te vertalen in de bestemmingsplannen. Deze
dichtheid tussen de verschillende soorten plannen is
des te meer gerechtvaardigd omdat het ontwikkelings-
plan een beperkte geldigheidsduur heeft, terwiji de
plannen van aanleg, op straffe van blijvende juridische
onzekerheid, als duurzaam bestemd zijn.

Een lid stemt zonder voorbehoud in met het voorge-
stelde amendement.

Un amendement n° 33 vise a remplacer cet article.

Pour son auteur, cet amendement est fondamental :
comme Ie plan regional de developpement a une duree
de validite limitee dans Ie temps (4 ans), il ne peut
avoir qu'une valeur indicative dans toutes ses disposi-
tions, y compris celles qui ont trait a 1'affectation du
sol.

La planification territoriale ne peut, sous peine
d'etre discreditee, suivre les caprices de la conjoncture
politique et etre continuellement sujette ^ revision.
Compte tenu de ses objectifs, elle postule un terme de
validite plus long (10 a 15. ans) et ne peut etre modifiee
que par petites touches partielles, sous peine d'insecu-
rite et d'incoherence.

Sous peine de confusion et d'insecurite juridique, Ie
melange de dispositions indicatives et obligatoires dans
un meme plan est par ailleurs a proscrire. Le plan de
developpement, a caractere politique, doit rester indi-
catif : il traduit, sous forme de plans, des intentions et
des projets en matiere de developpement. C'est un
schema directeur, un plan d'orientation, auquel on se
refere lors de 1'elaboration des plans d'affectation du
sol. II sert de ligne de conduite pour 1'amenagement du
territoire. Ces orientations sont d'ailleurs retenues
dans les travaux preparatoires du plan en Region
wallonne.

L'elaboration des deux types de plans - plan de
developpement et plan d'affectation - doit rester
distincte.Il appartient au pouvoir politique en place de
traduire ses intentions - contenues dans le plan de
developpement - dans les plans d'affectation. Cette
etancheite entre les differents types de plan est d'au-
tant plus justifiee que le plan regional a une valeur
limitee dans le temps alors que les plans d'amenage-
ment ont, sous peine d'insecurite juridique perma-
nente, une vocation de permanence.

Un membre souscrit sans reserve a 1'amendement
propose.
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Tijdens de algemene bespreking werd er heel wat
kritiek uitgebracht over de gevolgen en de geldigheids-
duur van de plannen, zoals bedoeld in het ontwerp. In
verscheidene adviezen, van uiteenlopende zijden, wer-
den de voorziene bepalingen eveneens bekritiseerd.

De volgende spreker vindt dat artikel 5 te beper-
kend is geformuleerd : « de plannen blijven van kracht
tot zij door andere plannen worden vervangen als ge-
volg van een wijziging (...)». Hij stelt voor deze laatste
woorden te schrappen; zij kunnen immers ongewenste
gevolgen hebben, bijvoorbeeld, ingeval een nieuwe
meerderheid in de gemeente het oude gemeentelijke
ontwikkelingsplan behoudt zoals het is.

Verscheidene leden hebben een amendement nr. 31
ingediend ter verduidelijking van artikel 5.

De plannen hebben reglementaire .waarde. Zij kun-
nen dus allemaal deze verordenende waarde hebben.
Het principe wordt bevestigd, maar zai voor eike
categoric van plan door bijzondere bepalingen worden
gepreciseerd.

Aldus zijn de bepalingen van de gewestelijke ont-
wikkelingsplannen en van de gemeentelijke ontwikke-
lingsplannen in principe richtinggevend. Ze worden
echter reglementaire waarde met bindende kracht
wanneer het plan dit uitdrukkelijk vermeldt voor de
bepalingen inzake bodembestemming.

Een lid herinnert eraan dat de organieke wet van
29 maart 1962 in 5 plannen met reglementaire waarde
voorzag : het streekplan, het gewestplan, het alge-
mene plan van aanleg, het bijzondere plan van aanleg
en het rooiplan.

Het ontwerp dat elk van de vier soorten plannen de
mogelijkheid biedt om te voorzien in reglementaire be-
palingen met betrekking tot de bodembestemming ver-
fijnt in dit opzicht de gebruikte juridische techniek.

Wat de bindende kracht en de reglementaire waarde
van sommige bepalingen van de ontwikkelingsplannen
betreft, verwijst de Staatssecretaris' naar zijn antwoord
in het kader van de algemene bespreking en in het
bijzonder naar de wil van de Executieve om ter zake
dynamisch en doeltreffend op te treden.

De woorden « als gevolg van een wijziging » hebben
betrekking op de reglementaire waarde van de plan-
nen : de voorschriften met reglementaire waarde blij-
ven bestaan tot hun wijziging.

Artikel 2, § 1, 3de alinea van de organieke wet van
1962 bepaalde reeds dat de plannen « van kracht blij-

Lors de la discussion generale, de nombreuses criti-
ques ont ete emises sur les effets et la duree de validite
des plans, tels que prevus par Ie projet. Plusieurs avis,
de tous bords, ont egalement critique les dispositions
prevues.

L'intervenant suivant considere que Particle 5 est
formule de maniere trop restrictive : « les plans restent
en vigueur jusqu'au moment oil d'autres plans leur
sont substitues a la suite d'une modification (...) ». II
propose la suppression de ces derniers mots qui peu-
vent avoir des effets non desires, par exemple, au cas
ou une nouvelle majorite communale maintient tel
quel 1'ancien plan communal de developpement.

Plusieurs autres membres ont depose un amende-
ment n° 31 en vue de preciser 1'article 5.

Les plans ont valeur reglementaire. Tous peuvent
done avoir cette valeur reglementaire. Le principe est
affirme, mais sera modalise pour chaque categoric de
plan par les dispositions particulieres de 1'ordonnance.

C'est ainsi que les dispositions du plan regional de
developpement et des plans communaux de develop-
pement sont en principe indicatives. Mais elles devien-
nent reglementaires avec force obligatoire lorsque le
plan 1'indique expressement pour les dispositions rela-
tives a 1'affectation du sol.

Un membre rappelle que la loi organique du 29 mars
1962 prevoyait 5 plans ayant valeur reglementaire': le
plan regional, le plan de secteur, le plan general
d'amenagement, le plan particulier d'amenagement et
le plan d'alignement.

Le projet, qui reserve a chacun des 4 types de plan la
possibility de prevoir des dispositions reglementaires
relatives a 1'affectation du sol, affine a cet egard la
technique juridique utilisee.

Concernant la force obligatoire et la valeur regle-
mentaire de certaines dispositions des plans de deve-
loppement, le Secretaire d'Etat renvoie a sa reponse
dans le cadre de la discussion generale, et notamment
a la volonte de dynamisme et d'efficacite de 1'Executif
en cette matiere.

Les mots « a la suite d'une modification » se rappor-
tent a la valeur reglementaire des plans : les prescrip-
tions a valeur reglementaire subsistent jusqu'a leur
modification.

L'article 2, § I", 3°" alinea de la loi organique de
1962 prevoyait deja que les plans « demeurent en vi-
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ven tot zij door andere plannen worden vervangen als
gevolg van een herziening ».

***

- Amendement nr. 33 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 3.

- Amendement nr. 31 wordt aangenomen met 13
stemmen tegen 1.

Het aldus geamendeerde artikel 5 wordt aangenomen
met 11 stemmen tegen 3.

gueur jusqu'au moment ou d'autres plans leur sont
substitues a la suite d'une revision ».

***

- L'amendement n° 33 est rejete par 11 voix centre 3.

L'amendement n° 31 est adopte par 13 voix centre 1.

L'article 5 (amende) est adopte par I I voix centre 3.

Artikel 6 Article 6

Twee amendementen nrs 7 en 8 zijn enerzijds na het
woord « eigendom » de woorden « en van andere wer-
kelijke rechten of van het vruchtgebruik » in te voe-
gen, en anderzijds om dit artikel aan te vullen met de
woorden « onverminderd de nadere regels van schade-
loosstelling zoals bedoeld in artikel 75 van deze ordon-
nantie ».

Een van de indieners van de amendementen'verant-
woordt deze als volgt :
- enerzijds dient rekening te worden gehouden met de

situatie van andere houders van rechten dan de eige-
naar, ongeacht dit houders van andere zakelijke
rechten zijn of alleen maar bewoners. Dit zou het
geval kunnen zijn voor de huurder van een perceel
of van gebouwen. Een plan, dat strijdig is met zijn
activiteiten, zou hem kunnen verplichten deze elders
te vestigen of zeifs stop te zetten;

- anderzijds is het goed van meet af aan de beperkin-
gen op het gebruik van de rechten gepaard te laten
gaan met de billijke schadevergoedingen die eruit
voortvloeien. Deze voorziening wijst in de rich ting
van de zekerheid van de burgers.

De Staatssecretaris en meerdere leden, o.a. een der
rapporteurs, onderstrepen dat deze amendementen
overbodig zijn.

Enerzijds wijken de beperkingen op het gebruik van
andere rechten af van de beperkingen op het gebruik
van de eigendom. De daarmee gepaard gaande scha-
devergoeding kan herverdeeld worden; de rechtspraak
is hieromtrent absoluut ondubbelzinnig. Overigens
stond deze bepaling reeds in de organieke wet van
29 maart 1962 (art. 15, 3de alinea) en heeft ze geen
aanleiding gegeven tot interpretatieproblemen.

Anderzijds, moet men in goede legistiek al te veel-
vuldige verwijzingen naar de artikelen van het ontwerp
vermijden. De schadeloosstelling wordt bepaald in
artikel 75 van het ontwerp van ordonnantie. Het
spreekt voor zich dat de gebruikers er zich in voorko-
mend geval kunnen op beroepen.

Deux amendements n° 7 et 8 visent d'une part a inse-
rer apres Ie mot « propriete », les mots « et d'autres
droits reels ou de jouissance », et d'autre part, a com-
pleter cet article par les mots : « sans prejudice des
modalites d'indemnisation telles que prevues a 1'article
75 de la presente ordonnance ».

Un des auteurs des amendements les justifie comme
suit :
- d'une part, la situation d'autres titulaires de droits

que Ie proprietaire doit etre prise en compte, qu'ils
soient titulaires d'autres droits reels ou simples
occupants. II pourrait en etre ainsi du locataire
d'une parcelle ou de batiments. Un plan, contraire a
ses activites, pourrait Ie contraindre a relocaliser
celles-ci, voire a y mettre fin;

- d'autre part, il est bon d'assortir, d'entree de jeu, les
restrictions a 1'usage de droits, des indemnites legiti-
mes qui en decoulent. Cette prevision va dans Ie
sens de la securite des citoyens.

Le Secretaire d'Etat et plusieurs membres dont 1'un
des rapporteurs soulignent que les amendements sont
superflus.

D'une part, les restrictions a 1'usage d'autres droits
derivent des restrictions a 1'usage de la propriete. L'in-
demnite y relative peut etre demembree; la jurispru-
dence est absolument sans equivoque. Par ailleurs,
cette disposition figurait deja dans la loi organique du
29 mars 1962 (art. 15, 3°" alinea) et n'a donne lieu a
aucun probleme d'interpretation.

D'autre part, en bonne legistique, il faut eviter des
renvois trop frequents aux articles du projet. L'indem-
nisation est prevue a 1'article 75 du projet d'ordon-
nance. II va de soi que les usagers peuvent s'en preva-
loir, le cas echeant.

*** ***
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Amendement nr. 7 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 4.

Amendement nr. 8 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 4.

Artikel 6 wordt aangenomen met 11 stemmen tegen 4.

L'amendement n° 7 est rejete par 10 voix centre 4.

L'amendement n° 8 est rejete par 10 voix contre 4.

L'article 6 est adopte par 11 voix contre 3.

Artikel 7 Article 7

Inzake de tweede alinea van dit artikel is amende-
ment nr. 9 bedoeld om de term « gemachtigde ambte-
naren » in het enkelvoud te zetten.

Een lid doet inderdaad opmerken dat wanneer men
in de tekst van de ordonnantie over de gemachtigde
ambtenaar spreekt, het goed is deze term in het
enkelvoud te zetten.

In Brussel heeft slechts een ambtenaar machtiging
van de bevoegde Minister om zich te verbinden voor
de administratie. Gaat men deze toestand verande-
ren?

De Staatssecretaris verantwoordt het gebruik van het
meervoud : de Executieve wil zich de mogelijkheid
voorbehouden om meerdere gemachtigde ambtenaren
aan te wijzen. In de andere artikel en van het ontwerp
verwijst men naar de gemachtigde ambtenaar in func-
tie van de taak die hij waarneemt.

Het aanwijzen van meerdere gemachtigde ambtena-
ren kan worden verantwoord als volgt :

- in het verleden telde Brussel reeds drie gemachtigde
ambtenaren;

- op praktisch en deontologisch vlak : het is aangewe-
zen om de gemachtigde ambtenaren te specialiseren
in functie van de procedure. Een of meerdere ge-
machtigde ambtenaren zouden kunnen worden be-
last met de afgifte van vergunningen (met eventueel
een specialisatie in functie van de dossiers); een
andere zou kunnen worden belast met het onderzoe-
ken van de dossiers.

De volgende spreker kan instemmen met de verant-
woording van de Staatssecretaris in verband met de
specialisatie. Er dient echter voor te worden gewaakt
dat het unieke karakter van de administratieve recht-
spraak op gewestelijk niveau wordt gewaarborgd.
Voor eike sector, moet de verantwoordelijkheid wor-
den uitgeoefend op niveau van het Gewest. Een terri-
toriale indeling is ondenkbaar.

De Staatssecretaris verzekert dat de Executieve
ervoor zai waken dat de administratie de coherentie
van de administratieve rechtspraak op gewestelijk
niveau naleeft.

Een lid heeft vragen over de toestand van de
machtigingen in de decreten van het Waalse en het
Vlaamse Gewest.

Au deuxieme alinea de cet article, un amendement
n" 9 vise a mettre les termes « fonctionnaires dele-
gues » au singulier.

Un membre fait en effet observer que lorsqu'on
parle de fonctionnaire delegue dans Ie texte de 1'or-
dpnnance, il est bon de mettre ce terme au singulier.

-^- >

A Bruxelles, un seui fonctionnaire a delegation du
Ministre competent pour engager 1'administration. Va-
t-on modifier cette situation ?

Le Secretaire d'Etat justifie 1'emploi du pluriel :
1'Executif entend se reserver la possibility de designer
plusieurs fonctionnaires delegues. Dans les autres
articles du projet, on se refere au fonctionnaire dele-
gue en fonction de la mission qu'il assume.

Designer plusieurs fonctionnaires delegues peut se
jusitifier comme suit :

- dans le passe : Bruxelles a deja compte trois fonc-
tionnaires delegues;

- sur un plan pratique et deontologique : il est oppor-
tun de specialiser les fonctionnaires delegues en
fonction de la procedure. Un ou plusieurs fonction-
naires delegues pourraient etre charges de la deli-
vrance des permis (avec eventuellement une specia-
lisation en fonction des dossiers); un autre pourrait
etre charge de 1'examen des recours.

L'intervenant precedent peut souscrire a la justifica-
tion du Secretaire d'Etat relative ^ la specialisation. II
faut toutefois etre attentif a assurer 1'unicite de la
jurisprudence administrative au niveau regional. Pour
chaque secteur, la responsabilite doit s'exercer b
1'echelle de la Region. Une division territoriale n'est
pas concevable.

Le Secretaire d'Etat assure que 1'Executif sera atten-
tif a ce que 1'administration veille a la coherence de la
jurisprudence administrative au niveau regional.

Un membre s'enquiert de la situation des delega-
tions dans les decrets des Regions wallonne et fla-
mande. ,
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De Staatssecretaris antwoordt dat de machtigingen in
deze Gewesten nog steeds worden geregeld alsof
ruimtelijke ordening een nationale aangelegenheid
was.

Amendement nr. 9 wordt ingetrokken door zijn
indieners.

Le Secretaire d'Etat repond que les delegations dans
ces Regions sont toujours organisees comme lorsque
1'amenagement du territoire etait une matiere natio-
nale.

\^ amendement n° 9 est retire par ses auteurs.

***

Artikel 7 wordt aangenomen bij eenparigheid van de
14 aanwezige leden.

***

L'article 7 est adopte a I'unanimite des 14 membres
presents.

* *** **

'Artikel 8 Article 8

Verschillende leden dienen een amendement nr. 41,
1 in om punt 1° van dit artikel te laten voorafgaan door
de vermelding dat elk openbaar onderzoek een mini-
mum termijn van vijftien dagen dient te omvatten.

Dezelfde leden dienen een amendement nr. 41,2 op
dit artikel in om punt 1° aan te vullen met de woorden
« van de zomer-, Paas- en Kerstschoolvakanties ».

Een van de rapporteurs verduidelijkt dat die toevoe-
ging noodzakelijk blijkt te zijn in het licht van het
voorgaande amendement.

Een ander lid doet opmerken dat meer en meer
mensen een verlengde vakantie nemen ter gelegenheid
van Pasen en Kerstmis. Het lijkt dus verstandig om
eveneens tijdens deze periodes de duur van de onder-
zoeken te verlengen.

Andere leden dienen een amendement nr. 10 in dat
beoogt het woord « schoolvakanties » te vervangen
door « de maanden juli en agustus ». Zij zijn van
mening dat vooral tijdens de lange verlofperiodes in de
zomer de duur van het openbaar onderzoek dient te
worden verlengd. Aangezien de' periodes van de
schoolvakanties in beide Gemeenschappen niet nood-
zakelijk samenvallen, is het bovendien beter om zich
aan de maanden juli en augustus te houden.

De Staatssecretaris is van mening dat het beter is om
zich aan de term van de « schoolvakanties » te houden.
Hij is het eens met de door amendement nr. 41, 2
aangebrachte verduidelijking.

Als antwoord op een van de leden wijst hij erop dat,
indien de schoolvakanties van de twee Gemeenschap-
pen niet samenvallen, de samenvoeging van beide
periodes moet worden behouden.

Het amendement nr. 10 wordt ingetrokken.

Verschillende leden dienen een amendement in op
punt 3° van dit artikel (nr. 41, 3).

Plusieurs membres deposent un amendement n0 41,1
visant a faire preceder le 1° de cet article, par la
mention que toute enquete publique doit comporter
un delai minimum de quinze jours.

Les memes membres deposent un amendement
n° 41, 2 a cet article dont 1'objet est de completer le 1°
par les mots « d'ete, de Paques et de Noel ».

Un des rapporteurs precise que cet ajout s'avere
necessaire en fonction de 1'amendement precedent.

Un autre membre fait observer que de plus en plus
de gens prennent des vacances prolongees a 1'occasion
des fetes de Paques et de Noel. II paratt done judicieux
de prolonger egalement la duree des enquetes durant
ces periodes.

D'autres membres deposent un amendement n" 10
visant a remplacer les mots « vacances scolaires » par
« mois de juillet et d'aout ». Pour eux, c'est essentiel-
lement durant la periode des conges d'ete que doit etre
prolongee la duree de 1'enquete. En outre, comme les
periodes de vacances scolaires dans les deux Commu-
nautes ne concordent pas necessairement il vaut mieux
s'en tenir aux mois de juillet et d'aout.

Le Secretaire d'Etat estime qu'il vaut mieux s'en
tenir aux termes « vacances scolaires ». II est d'accord
avec la precision apportee par 1'amendement nr. 41, 2.

En reponse a un membre, il precise que si les
vacances scolaires des deux Communautes ne coinci-
dent pas, c'est 1'ensemble des deux periodes qui doit
etre retenu.

L'amendement n° 10 est retire.

Plusieurs membres deposent un amendement au 3°
de cet article (n° 41, 3).
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Een van de rapporteurs wijst erop dat deze toevoe-
ging tot doel heeft de toegang tot de informatie te
reglementeren. Het lijkt immers ondenkbaar dat men
uitleg zou kunnen vragen tijdens het geheel van de
kantooruren.

Een ander lid meent dat dit amendement dverbodig
is, aangezien het artikel precies bepaalt dat de Execu-
tieve beslist over de nadere regels van de onderzoe-
ken.

Een van de rapporteurs van het amendement ant-
woordt hierop dat het amendement enkel schijnbaar
overbodig is. Het gaat erom een minimale waarborg
vast te leggen in het belang van de gemeentelijke
diensten en vanuit een bezorgdheid voor een grotere
juridische zekerheid.

De Staatssecretaris verklaart dat de nadere regels
inzake de uurregeling voor het krijgen van bijkomende
informatie door de Executieve zullen worden vastge-
legd.

Verschillende leden dienen een amendement (nr. 11)
in dat beoogt het woord « iedereen » in punt 3° te
vervangen door de woorden « eike belanghebbende
persoon ».

Een lid verklaart dat zich gekant heeft tegen dit
amendement omdat het meent dat men aan iedereen
de gelegenheid moet bieden zijn mening te geven in
het kader van een openbaar onderzoek. Dit principe,
dat vroeger reeds werd gehanteerd voor het gewest-
plan, mag vandaag met opnieuw ter discussie worden
gesteld.

De Staatssecretaris vraagt dat men de formulering
van de tekst van het ontwerp zou behouden. Hij
verwijst naar de uitleg die hij in dat verband tijdens de
algemene bespreking heeft gegeven.

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 12) in, dat beoogt punt 4° te doen vervallen.

Een van de indieners is van mening dat de nieuwe
procedure die in de wetgevihg werd opgenomen over-
bodig is, voor zover iedere belanghebbende reeds het
recht heeft om zijn mening te uiten in het kader van de
overlegvergaderingen. Dat zai er enkel kunnen toe
leiden de overbelasting van de gemeentelijke diensten
nog te vergroten. Hij stelt derhalve voor deze nieuwe
procedure gewoon te schrappen.

Andere leden dienen een amendement (nr. 41, 4) in
dat tot doel heeft punt 4° van het artikel te vervangen
en de opmaak ervan te verbeteren. De verbeteringen
hebben betrekking op de volgende punten :
- het is wenselijk om het woord « bezwaren » toe te

voegen, om op die manier een duidelijk onderscheid
te maken met het begrip « opmerkingen »;

- het principe van de geschreven opmerkingen dient
uitdrukkelijk in de tekst van het ontwerp te worden
vermeld;

Un des rapporteurs affirme que cet ajout a pour
objet de reglementer 1'acces a 1'information. II parait
en effet impensable que 1'on puisse demander des
explications pendant 1'entierete des heures de service.

Un autre membre estime que cet amendement est
redondant, puisque 1'article enonce precisement qu'il
appartient a 1'Executif de decider des modalites des
enquetes publiques.

Un des rapporteurs de 1'amendement repond que
1'amendement n'est redondant qu'en apparence. II
s'agit de prevoir une garantie minimale dans 1'interet
des services communaux et dans un souci d'une plus
grande securite juridique.

Le Secretaire d'Etat declare que les modalites des
horaires de consultation seront fixees par 1'Executif.

Plusieurs membres deposent un amendement (n° 11)
visant a remplacer le mot « quiconque » par les mots
« toute personne interessee » au 3°.

Un membre se declare oppose a 1'amendement, car
il estime qu'il faut permettre b tout le monde de
s'exprimer dans le cadre d'une enquete publique, Ce
principe, deja retenu dans le temps pour le plan de
secteur, ne peut etre remis en cause aujourd'hui.

Le Secretaire d'Etat demande que 1'on maintienne
1'expression reprise dans le texte du projet. II renvoie
aux explications qu'il a donnees a ce sujet dans la
discussion generate.

Plusieurs membres deposent un amendement (n° 12)
visant a supprimer le 4°.

Un des auteurs est d'avis que la nouvelle procedure
introduite dans la legislation est redondante, dans la
mesure ou toute personne interessee a deja le droit de
s'exprimer dans le cadre des seances de concertation.
Cela ne pourra qu'aboutir a encombrer encore les
services communaux. II propose des lors de supprimer
purement et simplement cette nouvelle procedure.

D'autres membres deposent un amendement (n° 41,
4) dont 1'objet est de remplacer le 4° de 1'article pour
en ameliorer la redaction. Les ameliorations portent
sur les points suivants :
- il y a lieu d'ajouter le mot « reclamations », pour

bien distinguer cette notion de celle d'« observa-
tions »;

- le principe de 1'expression ecrite doit etre mentionne
explicitement dans le texte du projet;
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- indien nodig moet de mogelijkheid om mondeling
opmerkingen te maken worden toegestaan aan de
personen die zich moeilijk schriftelijk kunnen uit-
drukken.

Een lid meent dat die nieuwe procedure minder
democratisch is dan die van de hoorzittingen tijdens
een overiegcommissie. In het laatste geval bevinden
zich immers alle belanghebbenden terzelfdertijd rond
de tafel om van gedachten te wisselen over een
vastomlijnd project. Hij vreest dat de geboden moge-
lijkheid om opmerkingen te maken bij toepassing van
artikel 8, lid 1, punt 4° in feite zai leiden tot een
toenemende onverschilligheid tegenover de overleg-
commissies.

De Staatssecretaris verwijst in zijn antwoord op het
einde vande algemene bespreking ook naar de memo-
rie van toelichting bij het ontwerp van ordonnantie (p.
16), waar gezegd wordt dat de door punt 4° van artikel
8 geboden mogelijkheid bedoeld is voor die personen
die moeilijkheden hebben met de schriftelijke formule-
ring van de bezwaren of met de mondelinge uitdruk-
king van hun opmerkingen voor de overlegcommissie.
In tegenstelling tot wat de vorige spreker beweerde
draagt deze vernieuwing bij tot een versterking van het
democratische karakter van de onderzoeken.

Bovendien voegt hij eraan toe dat de notulen van de
overlegcommissies niet worden goedgekeurd door die-
genen die er hun opmerkingen komen over naar voren
brengen, terwiji de opgetekende bezwaren en opmer-
kingen door de indieners ervan zullen worden gete-
kend.

De Staatssecretaris gaat akkoord met de door de
indieners van amendement nr. 41, 4 voorgestelde
tekstverbeteringen.

Zoals de indieners van'het amendement bevestigt hij
opnieuw dat het geschreven bezwaar de basis blijft. Er
is dus geen reden toe om te vrezen dat het opstellen
van processen-verbaal voor de mondelinge opmerkin-
gen een te zware belasting zou vormen voor de
gemeentediensten.

Amendement nr. 34 wordt door zijn indieners inge-
' trokken. Die verklaren dat zij er de voorkeur hadden
aan gegeven dat de termijn « van gemeen recht » op
dertig dagen werd vastgesteld. Zij steunen evenwel bet
bereikte compromis, te weten een termijn van vijftien
dagen, onderbroken door de perioden met schoolva-
kantie tijdens de zomer, met Kerstmis en met Pasen.

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 24) in dat beoogt langs officiele weg de periodieke
bekendmaking te verzekeren van alle aanvragen voor
stedebouwkundige vergunningen of attesten.

- au besoin, Ie recours a 1'expression orale doit etre
autorise pour les personnes ayant des difficultes &
s'exprimer par ecrit.

Un membre estime que cette nouvelle procedure est
moins democratique que celle des auditions effectuees
en commission de concertation. En effet, dans ce
dernier cas, toutes les personnes interessees se retrou-
vent en meme temps autour de la table pour debattre
d'un projet determine. II craint que la possibility
offerte de faire des depositions en application de
1'article 8, alinea premier, 4°, n'aboutisse en fait a un
desinteret graduel pour les commissions de concerta-
tion.

Le Secretaire d'Etat renvoie a sa reponse ^ la fin de
la discussion generale ainsi qu'a PExpose des Motifs du
projet d'ordonnance (p. 16), ou il est dit que la faculte
ouverte par le 4° de 1'article 8 vise les personnes pour
lesquelles la formulation ecrite de reclamations ou leur
expression verbale devant la commission de concerta-
tion presente une difficulte. Contrairement ^ ce qu'af-
firme 1'orateur precedent, cette innovation va dans le
sens d'un renforcement du caractere democratique des
enquetes.

En outre, il ajoute que les proces-verbaux des
commissions de concertation ne sont pas approuves
par ceux qui viennent s'y exprimer, alors que les
reclamations et observations enregistrees seront sig-
nees par leurs auteurs.

Le Secretaire d'Etat marque son accord sur les
ameliorations de texte proposees par les auteurs de
1'amendement n° 41, 4.

Comme les auteurs de 1'amendement, il reaffirme
que le mode principal reste celui de la reclamation
ecrite. II n'y a done pas lieu de craindre que 1'etablisse-
ment des proces-verbaux pour les declarations orales
puissent constituer une charge trop lourde pour les
services communaux.

L'amendement n" 34 est retire par ses auteurs. Ceux-
ci declarent qu'ils auraient prefere que le delai « de
droit commun » soit fixe a trente jours. Us soutiennent
toutefois le compromis intervenu, a savoir un delai de
quinze jours interrompu par les periodes de vacances
scolaires d'ete, de Noel et de Paques.

Plusieurs membres deposent un amendement (n0 24)
dont 1'objet est d'assurer la publication periodique par
la voie officielle de toutes les demandes de permis ou
de certificat d'urbanisme.
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Een lid meent dat deze informatie reeds in mime
mate wordt verspreid op initiatief van de gemeenten.
Behalve via aanplakking op die gebouwen waarvoor
een aanvraag werd gedaan, wordt die informatie
eveneens bekendgemaakt op het mededelingenbord
aan de gemeentehuizen en doorgespeeld aan de
gemeenteraadsleden en vaak ook aan de wijkcomites.

Overigens meent hij dat zulks de procedure zou
kunnen vertragen, voor zover de overlegcommissie
zou zijn gebonden door de voorafgaande publikatie
van de verzamelde informatie.

De Staatssecretaris is het daarmee volledig eens, Het
lijkt hem moeilijk een regelmatige bekendmaking op
te zetten. Anderzijds meent hij dat de in het ontwerp
opgenomen maatregelen inzake openbaarmaking vol-
doende zijn.

Een van de indieners van het amendement ant-
woordt dat de moeilijke uitvoering niet kan worden
ingeroepen om het voorstel over te doen, aangezien de
uitwerking van de gemeentelijke ontwikkelingsplan-
nen zeif ook haast niet uitvoerbaar was.

Het doel dat wordt nagestreefd, is niet de plaats in te
nemen van die verenigingen die van nabij de openbare
onderzoeken volgen, maar wel een volledig overzicht
te hebben van alle onderzoeken.

Een ander lid doet opmerken dat dit amendement
niet thuishoort bij artikel 8, want het stelt voor om een
zuiver informatief instrument op te zetten, terwiji
artikel 8 nadere regels voor een openbaar onderzoek
bepaalt.

Een van de indieners van het amendement ant-
woordt daarop dat het amendement helemaal op zijn
plaats is, aangezien het artikel gaat over informatiever-
strekking naar aanleiding van de openbare onderzoe-
ken.

Een van de rapporteurs wenst dat de Executieve een
voorafgaande studie maakt van het idee dat door de
indieners van het amendement naar voren wordt
gebracht. Hij vindt het interessant, maar voorbarig om
het in de ordonnantie op te nemen.

De Staatssecretaris verklaart dat hij zich niet verzet
tegen dat plan voor zover dat geen formele voor-
waarde van het onderzoek vormt.

Hij herinnert er anderzijds aan dat er reeds een
inventaris bestaat via de notulen van de overlegcom-
missies. Het Gewestelijke Bestuur beschikt over een
kopie van de door de gemeenten overgemaakte stuk-
ken.

Het is wenselijk om zich voorafgaandelijk te bezin-
nen over de praktische vormen die dat soort open-
baamaking zou kunnen aannemen. Hij denkt bijvoor-
beeld aan een synthese die in het jaarverslag zou
worden opgenomen.

Un membre declare que cette information est deja
largement diffusee a 1'initiative des communes. Outre
les affiches apposees sur les bailments qui font 1'objet
d'une demande, ces informations sont reprises aux
valves des maisons communales et communiquees aux
conseillers communaux et souvent aux comites de
quartier.

i Par ailleurs, il estime que cela pourrait ralentir la
procedure, dans la mesure ou la commission de
concertation serait liee par la publication prealable des
informations au recueil.

Le Secretaire d'Etat abonde dans Ie meme sens. II lui
parait difficile de mettre en place une publication
reguliere. D'autre part, les mesures de publicite pre-
vues dans le projet lui paraissent suffisantes.

Un des auteurs de 1'amendement replique que la
difficulte de mise en oeuvre ne doit pas etre invoquee
pour rejeter la proposition, puisque 1'elaboration des
plans communaux de developpement etait elle aussi
peu praticable.

L'objectif recherche n'est pas de se substituer au
travail des associations qui suivent de pres les enquetes
publiques, mais bien d'avoir un recueil complet de
toutes les enquetes.

Un autre membre fait observer que cet amendement
n'a pas sa place a 1'article 8, car il propose de mettre en
place un outil purement informatif, alors que 1'article 8
traite des modalites des enquetes publiques.

Un des auteurs de 1'amendement replique que
1'amendement est tout-a-fait a sa place, puisque 1'arti-
cle traite de 1'information a donner a 1'occasion des
enquetes publiques.

Un des rapporteurs souhaite que 1'Executif precede
a une etude approfondie de 1'idee emise par les auteurs
de 1'amendement qu'il trouve interessante mais dont il
juge premature de la consacrer dans 1'ordonnance.

Le Secretaire d'Etat declare qu'il n'est pas oppose a
1'idee, pour autant que cela ne constitue pas une
condition formelle de 1'enquete.

II rappelle par ailleurs qu'il existe deja un inventaire
au travers des proces-verbaux des commissions de
concertation. L'Administration regionale dispose
d'une copie des pieces transmises par les communes.

II y a lieu de reflechir prealablement aux modalites
que pourraient prendre ce type de publication. II
songe, par exemple, a une synthese figurant dans le
rapport annuel.
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Hij vraagt dat het amendement wordt ingetrokken.

Een van de indieners van het amendement beklem-
toont dat er geen verwarring mag bestaan tussen het
jaarverslag en de publikatie die zij voorstellen. Laatst-
genoemde dient een periodiek karakter te hebben,
opdat ze voor iedereen gemakkelijk en vlug toeganke-
lijk zou zijn.

II demande que 1'amendement soit retire.

Un des auteurs de 1'amendement souligne qu'il ne
peut y avoir de confusion entre Ie rapport annuel et la
publication qu'ils proposent. Celle-ci doit avoir un
caractere periodique, de maniere a etre facilement et
rapidement accessible a tout Ie monde.

***

- Amendement nr. 41, 1 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 41, 2 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 10 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 41, 3 wordt aangenomen met 10
stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 11 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 2 stemmen.

- Amendement nr. 12 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 2 stemmen.

- Amendement nr. 41, 4 wordt aangenomen met 12
stemmen tegen 1 stem.

- Amendement nr. 34 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 24 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 1 stem.

Het aldus geamendeerde artikel 8 wordt aangenomen
met 10 stemmen tegen 1 stem, bij I onthouding.

***

- L'amendement n° 41, 1 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 41, 2 est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

- L'amendement n° 10 est retire.

- L'amendement n° 41, 3 est adopte par 10 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 11 est rejete par 9 voix centre 2.

L'amendement n° 12 est rejete par 11 voix centre 2.

L'amendement n° 41, 4 est adopte par 12 voix
centre 1.

L'amendement n° 34 est retire.

L'amendement n° 24 est rejete par 11 voix centre 1.

L'article 8 (amende) est adopte par 10 voix contre 1 et
1 abstention.

Artikel 9 Article 9

De Executieve dient een amendement (nr. 87) in dat
beoogt het artikel te vervangen door een nieuwe tekst.

Voor zover de Executieve voorstelt om de tekst die
wordt onderzocht door een nieuwe tekst te vervangen,
hebben de amendementen die bij dit artikel werden
ingediend geen bestaansreden meer.

Op verzoek van verschillende leden stelt de Voorzit-
ter niettemin .voor die te onderzoeken.

De indieners van de amendementen nrs 25 en 26
wijzen erop dat zij het merkwaardig vinden om aan de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie te vragen zich
uit te spreken over de gemeentelijke ontwikkelings-

L'Executif depose un amendement (n° 87) visant ^
remplacer 1'article par un nouveau texte.

Dans la mesure ou 1'Executif propose de remplacer
Ie texte soumis ^ 1'examen par un nouveau texte, les
amendements deposes a cet article deviennent sans
objet.

A la demande de plusieurs membres, Ie President
suggere toutefois de les examiner.

Les auteurs des amendements ri" 25 et 26 font
observer qu'il leur parait etonnant de demander a la
Commission regionale de developpement de se pro-
noncer sur les plans communaux de developpement,
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plannen, die een afspiegeling zijn van de politieke
intenties van een verkozen meerderheid. Zij zouden
integendeel wensen dat de Commissie zich zou kunnen
uitspreken over de overeenstemming tussen de bijzon-
dere bestemmingsplannen met de plannen van hogere
rang en dat zij derhalve de bevoegdheden van de
vroegere Agglomeratiecommissie zou overnemen.

Een ander lid vindt het logisch om de bijzondere
bestemmingsplannen voor te leggen aan het advies van
de Overlegcommissie. Die is immers niet enkel samen-
gesteld uit deskundigen, zoals de Gewestelijke Com-
missie, maar zij is bovendien vaak beter op de hoogte
van de lokale toestanden en dus ongetwijfeld beter
geplaatst dan de Gewestelijke Commissie zeifs om zich
over deze plannen uit te spreken.

De Staatssecretaris verklaart dat de Executieve pro-
beert te vereenvoudigen door de adviescommissies te
beperken tot twee.

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie spreekt
zich uit over het gewestelijke ontwikkelingsplan alsook
over het gewestelijke bestemmingsplan. Bovendien
lijkt het gewettigd dat zij zich ook uitspreekt over de
gemeentelijke ontwikkelingsplannen ten einde toe te
zien op de samenhang tussen die plannen en de
gewestelijke.

Daarentegen lijkt het logischer voor het bijzondere
bestemmingsplan, dat een verduidelijking omvat van
het gewestelijke bestemmingsplan, de adviesopdracht
toe te vertrouwen aan de overlegcommissie die beter
geplaatst is om de toestanden op lokaal vlak te
beoordelen. Bovendien zijn de leden van het Geweste-
lijke Bestuur voldoende op de hoogte van de inhoud
van de plannen van een hogere rang om toe te zien op
de samenhang tussen die plannen en het bijzondere
bestemmingsplan.

Verschillende leden dienen een amendement nr. 27
dat ertoe strekt het vierde lid te doen vervallen.

Volgens hen heeft het geen zin om een adviesorgaan
te vragen de Executieve een verslag over haar activitei-
ten te overhandigen.

Een ander lid zegt dat het hem verbaast te zien dat
die leden die bij andere gelegenheden op grotere
doorzichtigheid aandringen, nu een dergelijk amende-
ment indienen.

lesquels refletent les intentions politiques d'une majo-
rite elue. A 1'inverse, Us souhaiteraient que la Com-
mission puisse se prononcer sur 1'adequation des plans
particuliers d'affectation au sol avec les plans supe-
rieurs et reprenne des lors les competences devolues ^
1'ancienne Commission d'Agglomeration.

Un autre membre considere logique de soumettre
les plans particuliers d'affectation du sol b 1'avis de la
Commission de concertation. En effet, celle-ci est non
seulement composee d'experts, tout comme la Com-
mission regionale, mais elle est souvent mieux au fait
des situations locales et done sans doute mieux ^ meme
de se prononcer sur ces plans que la Commission
regionale.

Le Secretaire d'Etat declare que 1'Executif poursuit
un objectif de simplification des commissions consulta-
tives en reduisant celles-ci a deux.

La Commission r6gionale de developpement se
prononce sur le plan regional de developpement, ainsi
que sur le plan regional d'affectation du sol. En outre,
il paralt justifie qu'elle se prononce aussi sur les plans
communaux de developpement pour veiller ^ la cohe-
rence entre ceux-ci et les plans regionaux.

Par contre, pour le plan particulier d'affectation du
sol, qui constitue une precision du plan regional
d'affectation du sol, il parait plus logique de confier la
mission d'avis b la commission de concertation, car
celle-ci est mieux placee pour evaluer les situations sur
le plan local. De plus, les membres de 1'Administration
regionale sont suffisamment au courant du contenu des
plans superieurs pour veiller a la coherence entre ceux-
ci et le plan particulier d'affectation du sol.

Plusieurs membres d6posent un amendement n" 27
tendant ^ supprimer le quatrieme alinea.

Selon eux, cela n'a pas de sens de demander ^ un
organe consultatif de remettre ^ 1'Executif un rapport
sur ses activites.

Un autre membre se declare etonne de voir ces
membres, ires soucieux a d'autres occasions de pr6ner
une plus grande transparence, deposer un tel amende-
ment. '

Een rapporteur vraagt dat de Executieve de verbin-
tenis zou aangaan om het verslag van de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie mee te delen aan de Raad bij
de jaarlijkse begrotingscontrole van het Gewest.

Un rapporteur demande que 1'Executif prenne 1'en-
gagement de communiquer le rapport de la Commis-
sion regionale de developpement au Conseil lors de
1'examen annuel du budget de la Region.
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De Staatssecretaris verbindt zich daartoe in naam
van de Executieve. Hij verklaart bovendien dat het
nuttig is dat de Commissie regelmatig verslag zou
uitbrengen over haar activiteiten. In tegenstelling tot
wat een van de indieners van het amendement
beweert, werd deze verplichting reeds opgelegd aan
andere adviesorganen in het verleden. Hij citeert als
voorbeeld de verplichting opgelegd aan de Milieuraad
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om aan de
Executieve een jaarrapport over zijn activiteiten voor
te leggen (art. 6 van het besluit van de Executieve van
15 maart 1990 ter regeling van de oprichting, de
samenstelling en de werking van de Milieuraad voor
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest).

Le Secretaire d'Etat s'y engage au nom de 1'Executif.
II declare en outre qu'il est utile que la Commission
fasse rapport de maniere reguliere sur ses activites.
Contrairement a ce qu'affirme un des auteurs de
1'amendement, cette obligation a deja ete imposee a
d'autres organes consultatifs dans le passe. II cite, b
titre d'exemple, 1'obligation imposee au Conseil de
1'Environnement pour la Region de Bruxelles-Capitale
de soumettre ^ 1'Executif un rapport annuel sur ses
activites (art. 6 de 1'arrete de 1'Executif du 15 mars
1990 reglant 1'institution, la composition et le fonction-
nement du Conseil de 1'Environnement pour la Region
de Bruxelles-Capitale).

Een lid vraagt wat de Executieve verstaat onder
« vooruitzichten inzake planning ».

De Staatssecretaris antwoordt dat de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie de mogelijkheid heeft om in
zijn activiteitenverslag suggesties te formuleren. Het
gaat daarbij om een algemene bepalihg die overigens
reeds in de organieke wet van 1962 was opgenomen.

Naar aanleiding van de verklaring van de Staatsse-
cretaris stelt hetzelfde lid voor om het woord « voor-
uitzichten » te vervangen door « voorstellen ».

Un membre demande ce que 1'Executif entend par
« previsions en matiere de planification ».

Le Secretaire d'Etat repond que la Commission
regionale de developpement a la possibility d'emettre
des suggestions dans son rapport d'activites. II s'agit ici
d'une disposition generate, laquelle figurait d'ailleurs
dej^ dans la loi organique de 1962.

Suite a la declaration du Secretaire d'Etat, le meme
membre propose de remplacer le mot « previsions»
par « propositions ».

De Staatssecretaris meent dat het woord « vooruit-
zichten » verder gaat : wat men hier beoogt, is de
Commissie de mogelijkheid te bieden aan de activitei-
ten waarover zij verslag uitbrengt een toekomstge-
richte dimensie te geven.

Le Secretaire d'Etat declare que le mot « prevision »
va plus loin : ce qu'on vise ici, c'est de permettre a la
Commission de donner une dimension prospective ^
propos des activites dont elle fait rapport.

Twee amendementen (nr. 28 en nr. 13) hebben
betrekking op de samenstelling van de Commissie.

Ten aanzien van amendement (nr. 28) beklemtoopt
een van de indieners dat ern een zekere overeenstem-
ming bestaat in de samenstelling zoals die is voorge-
steld in dit amendement en in dat van de Executieve
(nr. 87).

Deux amendements (n" 28) et (n° 13) ont, trait a la
composition de la Commission.

A propos de Y amendement (n° 28), un des auteurs
souligne qu'il y a une certaine convergence dans la
composition telle qu'elle est presentee dans cet amen-
dement et dans celui de 1'Executif (n° 87).

Het enige belangrijke verschil heeft betrekking op
de vertegenwoordiging van de verenigingen. Het
amendement van de Executieve voorziet in een verte-
genwoordiging van de verenigingen via de adviserende
instanties, terwiji amendement (nr. 28) voorziet in de
directe vertegenwoordiging van de verenigingen in de
Commissie.

La seule difference importante porte sur la represen-
tation des associations. L'amendement de 1'Executif
prevoit une representation de celles-ci via les instances
consultatives, alors que 1'amendement (n" 28) prevoit
la representation directe des associations a la Commis-
sion.

De Staatssecretaris verwijst naar zijn antwoord tij-
dens de algemene bespreking.

Le Secretaire d'Etat renvoie a la reponse qu'il a
donnee dans la discussion gen^rale.
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Het amendement nr. 13 beoogt de minimale aanwe-
zigheid te waarborgen van een aantal personen die de
belangrijkste prive-belangen in het Gewest vertegen-
woordigen binnen de Commissie.

De Staatssecretaris antwoordt dat dit amendement,
net zoals het voorgaande, niet past in de logica van het
systeem zoals dat door de Executieve werd voorge-
steld.

Het raadpleging vindt eerst plaats op het niveau van
de adviserende instanties, waaronder de Bmsselse
Gewestelijke Economische en Sociale Raad en vervol-
gens op het niveau van de Gewestelijke Commissie.
Bovendien zai de Executieve in de numerieke samen-
stelling van de Gewestelijke Commissie rekening hou-
den met de representativiteit van de adviesinstanties
als actors van het sociaal en economisch leven. Er is
dus een zeer duidelijk verscml in aanpak tussen
datgene wat in het amendement wordt voorgesteld en
wat de Executieve bepaalt.

Een ander lid zet zich af tegen dit amendement
omdat het een verwarring creeert tussen de planning
en de economische toekomst van het Gewest.

Een van de indieners van het amendement is van
mening dat het amendement (nr. 87) van de Execu-
tieve reeds een verbetering betekent in vergelijking
met wat in de oorspronkelijke tekst werd bepaald,
doordat het de beginselen omschrijft volgens deweike
de Executieve de leden zai aanwijzen.

Het evenwicht waarnaar in amendement nr. 13
wordt verwezen, is te verantwoorden door het feit dat
de Commissie ertoe zai worden gebracht om zich uit te
spreken over de socio-economische en stedebouwkun-
dige doelstellingen. In het voorbijgaan herinnert hij
aan het feit dat hij zich heeft verzet tegen het door
elkaar halen van beide opdrachten.

Verschillende leden dienen een sub-amendement
(nr. 100) in op het amendement nr. 87 van de
Executieve, dat ertoe strekt lid 8, 1° aan te vullen met
de woorden « met inachtneming van de verschillende
componenten ervan ». Zij wensen op die manier in de
tekst de intenties van de Executieve in die aangelegen-
heid weer te geven.

Een lid steunt dat amendement en herinnert eraan
dat bij de hoorzittingen in de commissie de vertegen-
woordigers van de VOB er hadden op aangedrongen
dat de vertegenwoordiging van de werkgevers binnen
de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie naar het
model van de Nationale Arbeidsraad zou worden
samengesteld.

De Executieve dient een sub-amendement (nr. 101)
in bij haar amendement nr. 87, ten einde de tekst te
vereenvoudigen. Op die manier vermijdt men eike
dubbelzinnigheid ten aanzien van de betekenis van de
term « suggestie » in het derde lid.

'L'amendement n° 13 a pour objet de garantir la
presence minimale d'un certain nombre de personnes
representant les principaux interets prives de la Region
au sein de la Commission.

Le Secretaire d'Etat repond que cet amendement,
tout comme le precedent, ne s'inscrit pas dans la
logique du systeme propose par 1'Executif.

La consultation se fait d'abord au niveau des instan-
ces consultatives, dont le Conseil economique et social
de la region, et ensuite au niveau de la Commission
regionale. En outre, dans la composition numerique
de la Commission regionale, 1'Executif tiendra compte
de la representativite des instances consultatives en
tant qu'acteurs de la vie sociale et economique. II y a
done une difference de conception tres nette entre ce
qui est propose dans 1'amendement et ce que prevoit
1'Executif.

Un autre membre se declare oppose a cet amende-
ment parce qu'il cree une confusion entre la planifica-
tion et 1'avenir economique de la Region.

Un des auteurs de 1'amendement considere que
1'amendement (n° 87) de 1'Executif apporte deja une
amelioration par rapport a ce qui avait ete prevu dans
le texte initial, en ce qu'il definit les principes suivant
lesquels 1'Executif procedera a la designation des
membres.

La ponderation retenue dans 1'amendement n° 13 se
justifie par le fait que la Commission sera amenee a se
prononcer sur des objectifs de type socio-economique
et sur des objectifs de type urbanistique. Au passage, il
rappelle son opposition a la confusion de ces deux
missions.

Plusieurs membres deposent un sous-amendement
(n° 100) a 1'amendement de 1'Executif n° 87 dont 1'objet
est de completer 1'alinea 8, 1°, par les mots « dans le
respect de leurs diverses composantes ». Us souhaitent
ainsi reproduire dans le texte les intentions de 1'Execu-
tif en la matiere.

Un membre soutient cet amendement et rappelle
que lors des auditions en commission, les represen-
tants de 1'UEB avaient insiste pour que la representa-
tion patronale au sein de la Commission regionale de
developpement soit calquee sur celle existant au sein
du Conseil national du travail.

L'Exdcutif depose un soiis-amendement (n° 101) a
son amendement n° 87, dans un souci de simplification
du texte. On evite ainsi toute equivoque a propos de la
signification du terme « suggestion » repris a 1'ali-
nea 3.
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Een lid is van mening dat het niet wenselijk is de
Commissie om de 5 jaar volledig te vernieuwen.

Een ander lid doet opmerken dat er geen verplich-
ting bestaat om de samenstelling van de Commissie om
de 5 jaar volledig te vernieuwen. Niets belet immers
dat bepaalde leden in hun functies worden bevestigd.

Un membre est d'avis qu'il n'est pas souhaitable
qu'il y ait un renouvellement complet de la Commis-
sion tous les 5 ans.

Un autre membre fait observer qu'il n'y a pas
d'obligation a renouveler entierement la composition
de la Commission tous les 5 ans. Rien n'empeche en
effet que certains membres soient reconduits dans
leurs fonctions.

**

Amendement nr. 25 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 26 wordt verworpen met 12 stem-
men tegen 1 stem.

Amendement nr. 27 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 1 stem.

Amendement nr. 28 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem bij 1 onthouding.

Amendement nr. 13 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem.

Het sub-amendement nr. 100 wordt aangenomen bij
eenparigheid van de 15 aanwezige leden.

Het sub-amendement nr. 101 wordt aangenomen bij
eenparigheid van de 14 aanwezige leden.

Het amendement nr. 87 wordt aangenomen met 11
stemmen tegen 2 stemmen bij 1 onthouding.

**

L'amendement n° 25 est retire.

L'amendement n° 26 est rejete par 12 voix centre 1.

L'amendement n° 27 est rejete par 11 voix contre 1.

L'amendement n° 28 est rejete par 9 voix contre 1 et
1 abstention.

L'amendement n° 13 est rejete par 10 voix contre 1.

Le sous-amendement n° 100 est adopte a 1'unanimite
des 15 membres presents.

Le sous-amendement n° 101 est adopte ^ 1'unanimite
des 14 membres presents.

L'amendement n° 87 est adopte par 11 voix contre 2
et 1 abstention.

Artikel 10 Article 10

De Executieve dient een amendement (nr. 88) in dat
ertoe strekt de tekst van dit artikel te vervangen door
een nieuwe tekst.

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op het
feit dat het de Executieve zeif is die zich direct belast
met het instellen van de publieke onderzoeken en de
raadplegingen wegens de door de Executieve genomen
verbintenis de Hoofdstedelijke Raad de resultaten
ervan mede te delen.

Een lid stelt de Staatssecretaris vragen in verband
met de samenstelling van het secretariaat van de
Gewestelijke Commissie. Door wie zullen de functies
worden waargenomen?

De Staatssecretaris verklaart dat er een permanent
secretariaat door de administratieve ambtenaren zai
worden waargenomen en onder de verantwoordelijk-
heid van de Commissie zai werken.

L'Executif depose un amendement (n" 88) visant a
remplacer le texte de cet article par un nouveau texte.

La modification principale porte sur le fait que c'est
1'Executif lui-meme qui prend directement en charge
1'organisation des enquetes publiques et des consulta-
tions, en raison de 1'engagement pris par 1'Executif de
communiquer au Conseil regional les resultats de ces
enquetes et consultations.

Un membre interroge le Secretaire d'Etat sur la
composition du secretariat de la Commission regio-
nale. Par qui les fonctions seront-elles assurees?

Le Secretaire d'Etat declare que le secretariat perma-
nent sera assure par des agents de 1'Administration,
travaillant sous la responsabilite de la Commission.

***

Amendement nr. 29 wordt ingetrokken, als gevolg
van het intrekken van amendement nr. 27.

***

- L'amendement n° 29 est retire, suite au rejet de
1'amendement n° 27.
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Amendement nr. 88 wordt aangenomen met 10
stemmen bij 3 onthoudingen.

- L'amendement n° 88 est adopte par 10 voix et
3 abstentions.

Artikelll . Article 11

De Executieve dient een amendement (nr. 89) in,
dat beoogt verschillende wijzigingen aan te brengen
aan dit artikel.

L'Executif depose un amendement (n° 89) visant a
apporter diverses modifications a cet article.

De Staatssecretaris somt die op als volgt : Le Secretaire d'Etat les enumere ainsi :

- de overlegcommissies moeten zich uitspreken over
de gemeentelijke stedebouwkundige voorschriften;

- de vertegenwoordiging van de gemeenten en van de
GOMB binnen de overlegcommissies wordt gewaar-
borgd.overeenkomstig de door de Executieve aange-

. gane verbintenis;
- de aanwijzing voor de Gewestelijke Besturen erbij

betrekken als leden van de Commissies;
- zoals voor de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

een bepaling inlassen die voorziet in het ter beschik-
king stellen voor het publiek, van een register met
de notulen van de vergaderingen en de door de
Commissies uitgebr'achte adviezen.

Een lid vraagt of de term « bestuur » in de mime
betekenis van het woord dient te worden ge'interpre-
teerd.

De Staatssecretaris antwoordt daarop dat de term
het Ministerie van het Gewest dekt alsook de instellin-
gen van openbaar nut van categorie A. Het gaat om
het BIM.

Een amendement (nr. 35) wordt ingediend, dat in
wezen ertoe strekt de aanwezigheid van de Admini-
stratie van het Patrimonium binnen de overlegcommis-
sies te waarborgen.

De Staatssecretaris verklaart dat de vertegenwoordi-
ging van het Gewestelijk Bestuur leden zai omvatten
die komen van de Administratie van het Patrimonium,
van de Administratie voor Stedebouw en van het BIM.
Het is niet uitgesloten dat zij nadien wordt opengesteld
voor andere besturen van het Ministerie van het
Gewest of voor andere pararegionale instellingen van
het type A.

Als gevolg van de verklaring van de Staatssecretaris
wordt amendement nr. 35 ingetrokken.

Amendement nr. 14 strekt ertoe enerzijds de ver-
schillende gesprekspartners binnen de Overlegcom-
missie beter te omschrijven en anderzijds de huidige
manier van werken van die commissie te behouden.

- les commissions de concertation doivent se pronon-
cer sur les reglements communaux d'urbanisme;

- la representation des communes et de la SDRB au
sein des commissions de concertation est garantie,
conformement a 1'engagement pris par 1'Executif;

- la designation des administrations regionales concer-
nees comme membres de commissions;

- inserer, comme pour la Commission regionale de
developpement, un alinea prevoyant la mise ^
disposition du public d'un registre consignant les
proces-verbaux des reunions et les avis emis par les
Commissions.

Un membre demande si le terme « administrations »
doit etre pris au sens large.

Le Secretaire d'Etat repond que ce terme recouvre le
Ministere de la Region et eventuellement des organis-
mes d'interet public de categoric A. II s'agit en
1'occurrence de 1'IBGE.

Un amendement est depose (n° 35) dont 1'objet
essentiel est de garantir la presence de 1'Administra-
tion du Patrimoine au sein des commissions de concer-
tation.

Le Secretaire d'Etat declare que la representation de
1'Administration regionale comprendra des membres
venant de 1'Administration du Patrimoine, de 1'Admi-
nistration de 1'Urbanisme et de 1'IBGE. II n'est pas
exclu qu'elle soit ouverte a d'autres administrations.

Suite b la declaration du Secretaire d'Etat, 1'amen-
dement n° 35 est retire.

Uamendement n° 14 vise d'une part a mieux preciser
les divers partenaires au sein de la Commission de
concertation et d'autre part & maintenir le mode de
fonctionnement actuel de celle-ci.
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Een van de indieners verklaart dat zij wensen dat in
de tekst wordt opgenomen dat het voorzitterschap
wordt waargenomen door een vertegenwoordiger van
het College van Burgemeester en Schepenen. Overi-
gens acht hij het niet opportuun de leden van de
commissies te verplichten zich te onthouden wanneer
er sprake is van een vergunning of van een attest
komende van de instantie die zij vertegenwoordigen.

De Staatssecretaris antwoordt daarop dat de speci-
fieke regels in verband met de aanwijzing van de
Voorzitter in de toepassingsbesluiten van de ordon-
nantie zullen worden geregeld. Het voorzitterschap zai
toevertrouwd worden aan een door de gemeente
aangewezen persoon.

Wat het probleem van de onthouding betreft, ver-
wijst hij naar de memorie van toelichting (p. 7).

Un des auteurs declare que leur souhait est de voir
inscrit dans Ie texte que la presidence est exercee par
un representant du College des Bourgmestre et Eche-
vins. Par ailleurs, il n'estime pas opportun d'imposer
1'abstention aux membres des commissions lorsqu'il est
question d'un permis ou d'un certificat emanant de
1'organe qu'ils representent.

Le Secretaire d'Etat repond que les modalites de
designation du President seront reglees dans les arretes
d'application de 1'ordonnance. La presidence revien-
dra a une personne designee par la commune.

En ce qui concerne le probleme de 1'abstention, il se
refere a 1'expose des motifs (page 7).

**

- Amendement nr. 35 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 14 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 1 stem.

- Amendement nr. 89 wordt aangenomen met 11
stemmen bij 1 onthouding.

Het geamendeerde artikel 11 wordt aangenomen met
11 stemmen tegen 1 stem.

***

L'amendement n° 35 est retire.

L'amendement n° 14 est rejete par 11 voix centre 1.

L'amendement n° 89 est adopte par 11 voix et
1 abstention.

L'article 11 (amende) est adopte par 11 voix contre I,

Artikel 12

Verschillende leden yragen met aandrang dat de.
subsidies die aan de gemeenten worden toegekend,
voldoende hoog zouden zijn opdat de overlegcommis-
sies in goede omstandigheden kunnen werken.

Artikel 12 wordt aangenomen bij eenparigheid van de
12 aanwezige leden.

Article 12

Plusieurs membres demandent avec insistance que
les subventions accordees aux communes soient suffi-
santes pour que les commissions de concertation
puissent travailler dans de bonnes conditions.

L'article 12 est adopte a I'unanimite des 12 membres
presents.

Artikel 13 Article 13

De amendementen nr. 15 en 16 strekken ertoe de
termen « Stedebouwkundig College » te vervangen
door « Commissie van beroep » om op die manier
beter de taak van dat College, zijnde de behandeling
van beroepen, te beklemtonen.

De Staatssecretaris wenst de in het ontwerp bepaalde
benaming te behouden. Daarop werden trouwens door
de Raad van State geen opmerkingen gemaakt.

Een van de indieners van het amendement ant-
woordt daarop dat de Raad van State slechts zou zijn
tussengekomen voor zover er een juridisch bezwaar
tegen het gebruik van die benaming was, wat niet het
geval is. Hij vraagt aan de Staatssecretaris te verklaren
waarom de Executieve deze benaming heeft gekozen.

Les amendements n° 15 et 16 ont pour objet de
remplacer les termes de « College d'urbanisme » par
« Commission de recours » dans le but de mieux
souligner la mission de recours attribute a ce College.

Le Secretaire d'Etat souhaite le maintien de 1'appel-
lation prevue par le projet. Elle n'a d'ailleurs pas fait
1'objet de remarques de la part du Conseil d'Etat.

Un des auteurs de 1'amendement replique que le
Conseil d'Etat ne serait intervenu que dans la mesure
ou il y aurait une objection d'ordre juridique a
1'utilisation de cet intitule, ce qui n'est pas le cas. II
demande au Secretaire d'Etat de justifier les raisons
pour lesquelles 1'Executif a choisi cette appellation.
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De Staatssecretaris verwijst naar de commentaar bij
het artikel (p. 17 en 18), waar gezegd wordt dat het
College geacht wordt de Bestendige Deputatie te
vervangen voor het onderzoek van de beroepen inzake
stedebouw.

De benaming « Stedebouwkundig College » Is te
rechtvaardigen door het feit dat de beroepen niet
beperkt blijven tot deze instantie : er is immers steeds
een beroep mogelijk bij de Executieve. De benaming
« Commissie van beroep » zou daarentegen tot vergis-
singen kunnen leiden, omdat zij de indruk wekt dat het
gaat om het enige gewestelijke niveau dat inzake
beroep mogelijk is. Hij stelt derhalve voor om dit
amendement niet aan te nemen.

Ainendement nr. 90 be vat verschillende door de
Executieve voorgestelde wijzigingen aan artikel 13.

- het aantal deskundigen gaat van 3 naar 6 en de
plaatsvervangers worden afgeschaft;

- de Hoofdstedelijke Raad wordt geacht de plaats in
te nemen van de Gewestelijke Commissie voor het
voordragen van de kandidaten;

- de hernieuwing van het College met de helft om de
drie jaar strekt ertoe een continmteit in de working
van het College te verzekeren;

- de duur van het mandaat komt van 5 op 6 jaar.

Amendement nr. 17 wordt ingetrokken omdat de
onderliggende bedoeling ervan wordt opgevangen in
het amendement van de Executieve.

Amendement nr. 18 beoogt in lid 2 de woorden « de
Executieve » te vervangen door « de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad ».

Aangezien het College zich moet uitspreken over
beslissingen die van de Executieve kunnen komen,
verklaart een van de indieners van het amendement
dat het niet logisch lijkt dat de leden ervan door de
Executieve worden samengesteld.

Een van de rapporteurs meent dat het amendement
van de Executieve aan dat bezwaar tegemoetkomt,
omdat daarin de leden van het Stedebouwkundig
College worden benoemd door de Executieve uit een
keuze van door de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
voorgedragen kandidaten.

Een ander lid laat eveneens haar voorkeur blijken
voor de door de Executieve voorgestelde tekst, maar
zij wenst evenwel dat hieraan de in amendement nr. 19
opgesomde voorwaarden van onverenigbaarheid wor-
den toegevoegd.

Een ander lid vraagt welk juridisch karakter de door
het College genomen beslissingen hebben.

Le Secretaire d'Etat renvoie au commentaire de
1'article (pp. 17 et 18) ou il est dit que le College est
appele a remplacer la Deputation permanente pour
1'examen des recours en matiere d'urbanisme.

L'appellation de « College d'urbanisme » se justifie
par le fait que les recours ne se limitent pas a cette
instance : en effet, il y a toujours un recours possible
devant 1'Executif. Par contre, 1'intitule de « Commis-
sion de recours » pourrait induire en erreur en faisant
croire qu'il s'agit la du seui echelon regional en matiere
de recours. II propose des.lors de ne pas retenir cet
amendement.

L'amendement n° 90 contient diverses modifications
proposees par 1'Executif a 1'article 13 :

- le nombre d'experts passe de 3 a 6, et les suppleants
sont supprimes;

- le Conseil de la Region est appele a se substituer a la
Commission regionale pour la presentation des
candidats;

- le renouvellement du College par moitie tous les
trois ans est destine a assurer une continuite de
fonctionnement au College;

- la duree du mandat passe de 5 a 6 ans.

L'amendement n° 17 est retire, parce que sa preoccu-
pation sous-jacente est rencontree dans 1'amendement
de 1'Executif.

L'amendement n° 18 vise a remplacer b 1'alinea deux,
les mots « 1'Executif » par le « Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale ».

Un des auteurs de 1'amendement declare que,
puisque le College est amene a devoir se prononcer sur
des decisions qui peuvent provenir de 1'Executif, il ne
parait pas logique que ses membres soient designes par
1'Executif.

Un des rapporteurs estime que 1'amendement de
1'Executif rencontre cette objection, puisque dans
celui-ci les membres du College d'Urbanisme sont
nommes par 1'Executif parmi les candidats presentes
par le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale.

Un autre membre marque lui aussi sa preference
pour le texte propose par 1'Executif, mais souhaite
toutefois qu'on y ajoute les conditions d'incompatibi-
lite reprises ^ 1'amendement n0 19.

Un autre membre demande quelle est la nature
juridique des decisions prises par le College.
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De Staatssecretaris antwoordt dat die beslissingen
precies dezelfde waarde hebben als de beslissingen die
nu door de Bestendige Deputatie worden genomen,
aangezien het Stedebouwkundig College de plaats
moet innemen van de Bestendige Deputatie in die
aangelegenheden.

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de
indieners van amendement nr. 19 dient de Staatssecre-
taris overigens een subamendement (nr. 102) in op lid
3, waarin wordt vermeld dat de Executieve de regels
van onverenigbaarheid verbonden met de uitoefening
van de functie van lid van dit College bepaalt.

In plaats van de onverenigbaarheden vast te leggen
in de tekst van de ordonnantie verkiest hij veeleer die
taak aan de Executieve toe te vertrouwen zodat vooraf
een diepgaand onderzoek van alle redenen van onver-
enigbaarheid kan worden verricht.

Le Secretaire d'Etat repond qu'elles auront une
valeur identique a celles qui sont prises actuellement
par la Deputation permanente, puisque le College
d'Urbanisme est amene a se substituer a la Deputation
permanente en cette matiere.

Par ailleurs, pour repondre a la preoccupation des
auteurs de 1'amendement n° 19, le Secretaire d'Etat
depose un sous-amendement (n° 102) a 1'alinea trois,
lequel mentionne que 1'Executif arrete les regles
d'incompatibilite liees a 1'exercice de la fonction de
membre de ce college.

Plutot que de fixer les incompatibilites dans le texte
de 1'ordonnance, il prefere que cette tache soit confiee
a 1'Executif de maniere a ce qu'un examen approfondi
de toutes les causes d'incompatibilite puisse etre
effectue prealablement.

Amendement nr. 18 wordt ingetrokken. L''amendement n° 18 est retire.

De indieners van amendement nr. 19 zijn eveneens
bereid hun amendement in te trekken, voor zover de
Executieve de verbintenis aangaat dat de waarborgen
van onafhankelijkheid ten minste het verbod omvatten
om een verkiesbaar openbaar mandaat uit te oefenen
en terzelfdertijd ambtenaar van de gewestelijke open-
bare diensten te zijn.

Met betrekking tot de samenstelling van het Col-
lege, die van 3 naar 6 leden zou gaan indien het
amendement van de Executieve zou worden aangeno-
men, vraagt een lid zich af of rekening gehouden met
de geldigheid van.de procedure, de samenstelling van
het College tijdens het onderzoek van het beroep mag
veranderen. Indien dat niet zo is, betekent zulks dat de
zes leden van het College gedurende de hele procedure
aanwezig moeten zijn.

Om dat ongemak te verhelpen stelt een van de
rapporteurs voor om aan het einde van lid twee een zin
toe te voegen met de volgende formulering : « Het kan
met kamers van drie leden zitting houden ».

De Staatssecretaris verklaart dat men in de werkings-
regels zou kunnen bepalen dat het College geldig
zitting houdt, indien de meerderheid van de leden
ervan aanwezig is.

Een lid beklemtoont dat het, gelet op de bezorgd-
heid om juridische zekerheid, vanzelfsprekend lijkt dat
een dossier volledig dient te worden behandeld door
dezelfde leden die in het College zitting hebben.

Al wie vertrouwd is met de rechtsprocedure weet
dat die regel essentieel is om de juridische zekerheid
van elk individu te waarborgen.

Les auteurs de 1'amendement n° 19 sont egalement
disposes a retirer leur amendement pour autant que
1'Executif prenne 1'engagement que les garanties d'in-
dependance comprennent au minimum 1'interdiction
d'exercer un mandat public electif et celle d'etre agent
des services publics regionaux.

Traitant de la composition du College, laquelle
passerait de 3 a 6 membres si 1'amendement de
1'Executif etait adopte, un membre se demande si, du
point de vue de la validite de la procedure, la
composition du siege peut varier au cours de 1'examen
du recours. Si tel n'est pas le cas, cela veut dire que les
six membres du College doivent etre presents durant
toute la procedure.

Pour remedier a cet inconvenient, un autre membre
suggere qu'on ajoute une phrase a la fin de 1'alinea
deux, libelle comme suit : « II peut sieger en chambres
de trois membres ».

Le Secretaire d'Etat declare que, dans les regles de
fonctionnement, on pourrait prevoir que le College
siege valablement lorsque la majorite de ses membres
est presente.

Un membre souligne que, dans un souci de securite
juridique, il parait evident qu'un dossier doit etre
entierement traite par les memes personnes siegeant
au College.

Tous ceux qui sont familiarises avec la procedure
judiciaire savent que cette regle est essentielle pour
garantir la securite juridique de chaque individu.
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In dezelfde gedachtenlijn vraagt de spreker zich af of
men niet ambtshalve een plaats moet toekennen aan
een beroepsmagistraat en op die manier twee kamers
van drie leden creeren voorgezeten door die magi-
straat.

Een rapporteur meent dat de Executieve de keuze
moet maken tussen twee mogelijkheden :

- hetzij bet College te laten zitting houden als een
politick orgaan met een aanwezigheidsquorum, dit
wil zeggen in dit geval vier leden op zes;

- hetzij een aantal leden van het College in twee
kamers onder te verdelen, die met een vast aantal
moeten zitting houden.

Het is de taak van de Executieve zich te bezinnen
over de opiossing die haar het meest geschikt lijkt,
rekening houdend met de taken die aan het College
zijn toevertrouwd.

Een ander lid is van mening dat, aangezien het gaat
om een zuiver administratieve en niet om een gerech-
telijke vorm van beroep, de specifieke regels van dat
beroep zeer goed door de Executieve zeif kunnen
worden bepaald.

Een lid verduidelijkt dat het College een bestiiurlijk
lichaam is en geen administratieve rechtsmacht.

De Staatssecretaris bevestigt die interpretatie en
verwijst naar p. 18 van de Memorie van Toelichting.

Hetzelfde lid beklemtoont evenwel dat er zeifs voor
dit soort rechtsinstelling een rechtspraak van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens bestaat,
volgens de weike de regelmatigheid van de procedures
kan afhangen van de bestendigheid van de samenstel-
ling van de beroepsinstantie inzake beroepen. Deze
regel moet dus worden bepaald in het besluit dat de
werking van het College regelt.

Indien daarentegen de Executieve zou beslissen om
de organisatie van het College in kamers te aan-
vaarden, zou het niet meer gaan om een werkingsre-
gel, maar wel om een organisatie van het College,
waarvoor men dan een amendement bij het ontwerp
zou moeten indienen.

De Staatssecretaris verklaart dat dit probleem nog
diepgaander moet worden onderzocht. Hij zou per-
soonlijk geneigd zijn om de opiossing van een mini-
mumquorum aan te nemen, door in het besluit dat de
werking van het College regelt, de regel dat een
dossier volledig door dezelfde leden dient te worden
behandeld, op te nemen.

Algemeen gesproken wenst de Executieve in deze
aangelegenheid te handelen naar analogic van de
Bestendige Deputatie.

Een rapporteur waarschuwt voor een ietwat al te
«mechanische» interpretatie bij verwijzing naar
rechtsgebieden.

Dans un meme ordre d'idees, Porateur se demande
s'il ne faudrait pas attribuer d'office une place a un
magistral professionrfel et creer ainsi deux chambres
de trois membres presidees par ce magistrat.

Un rapporteur souligne que 1'Executif doit faire Ie
choix entre deux possibility :

- soit de faire sieger Ie College comme une instance
politique avec un quorum de presence, c'est-a-dire
dans Ie cas present quatre membres sur six;

- soit de repartir les membres du College en deux
chambres, lesquelles doivent sieger en nombre fixe.

II appartient a 1'Executif de reflechir ^ la solution
qui lui parait la plus opportune compte tenu des
missions qui sont confiees au College.

Un autre membre est d'avis que puisqu'il s'agit d'un
recours purement administratif, et non judiciaire, les
modalites de ce recours peuvent tres bien etre regles
par 1'Executif lui-meme.

Un membre precise que Ie College est un corps
administratif, et non une juridiction administrative.

Le Secretaire d'Etat confirme cette interpretation, en
renvoyant a la page 18 de l'Expos6 des motifs.

Le meme membre souligne toutefois que, meme
pour ce type d'organe, il existe une jurisprudence de la
Cour europeenne des droits de 1'homme suivant
laquelle la regularite des procedures peut dependre de
la permanence de la composition de I'instance appelee
a connaltre des recours. C'est done une regle qui doit
etre determinee dans 1'arrete reglant le fonctionne-
ment du College.

Si par centre, 1'Executif decidait de s'orienter vers
1'organisation du College en chambres, il ne s'agirait
plus d'une regle de fonctionnement, mais bien d'orga-
nisation du College, pour -laquelle il faudrait alors
introduire un amendement au projet.

Le Secretaire d'Etat declare que ce probleme doit
encore etre approfondi. II serait enclin personnelle-
ment ^ adopter la solution du quorum minimum, en
reprenant dans 1'arrete reglant le fonctionnement du
College la regle suivant laquelle un dossier doit etre
traite entierement par les memes membres.

De maniere generale, 1'Executif souhaite proceder
en cette matiere par analogic avec la Deputation
permanente.

Un rapporteur met en garde contre une interpreta-
tion un peu trop « mecanique » par reference & des
juridictions.
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Wie reeds te maken heeft gehad met beroepsproce-
dures van hetzelfde type binnen een Gemeenteraad,
een College of de Bestendige Deputatie, weet dat men
niet dezelfde regels toepast als in een rechtsgebied.

Ook in dit geval volstaat het te benadrukken dat het
College een instelling sui generis is inzake stedebouw,
verplicht om de fundamentele principes die voort-
vioeien uit het Belgische recht en uit de internationale
conventies die voor dat soort college of administratief
korps gelden, in acht te nemen.

Voor de rest is het de taak van de Executieve om in
de voorbereiding van haar toepassingsbesluit dieper op
die vraag in te gaan.

De rapporteur vraagt aan de Executieve om haar
standpunt te verduidelijken met betrekking tot de
aanwezigheid van een magistraat in het Stedebouw-
kundig College.

De Staatssecretaris antwoordt hierop dat hij open-
staat voor die opiossing. Men zai evenwel moeten
nagaan of men in de praktijk tot deze aanwezigheid
kan verplichten. Zou een magistraat voldoende
beschikbaar kunnen zijn? Er kan ook aan een oud-
magistraat worden gedacht.

Een ander lid vraagt waarborgen inzake de taalkun-
dige samenstelling van het College, gelet op het feit
dat het amendement van de Executieve het aantal
leden van drie naar zes laat aangroeien.

Hij meent dat een minimale vertegenwoordiging van
eike Gemeenschap dient te worden bepaald binnen de
regels inzake de aanstelling van de kandidaten door de
Raad.

Een ander lid vestigt er de aandacht op dat met die
zorg automatisch rekening zai worden gehouden door
de Executieve aangezien die bij consensus beslist.

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat het de taak is
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad om erop toe te
zien dat er voldoende kandidaten van de twee taal-
groepen zijn.

Een lid verklaart dat hij voor het amendement van
de Executieve zai stemmen. Zijn fraktie had nochtans
gewenst dat het College eveneens bevoegd zou zijn om
te oordelen over de verantwoordingen voor de afwij-
kingen van de plannen van een lagere rang en de
vergunningen op de plannen van een hogere rang.

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 94) in, dat ertoe strekt de opmaak van de tweede
zin van lid drie te verbeteren.

Ceux qui ont deja eu affaire a des procedures de
recours du meme type au sein d'un Conseil communal,
d'un College ou de la Deputation permanente, savent
qu'on n'y applique pas les memes regles que dans une
juridiction.

Aussi, dans Ie cas present, il suffit de souligner que
Ie College est une institution sui generis en matiere
d'urbanisme, laquelle est tenue de respecter les princi-
pes fondamentaux decoulant du droit beige et des
conventions internationales valant pour ce type de
college ou de corps administratif.

Pour Ie reste, il appartient a 1'Executif d'approfondir
cette question dans la preparation de son arrete
d'application.

Le rapporteur demande a 1'Executif de preciser son
point de vue a propos de la presence d'un magistral au
sein du College d'Urbanisme.

Le Secretaire d'Etat repond qu'il est ouvert a cette
solution. II faudra toutefois voir si dans la pratique, on
peut faire de cette presence une obligation. Un magi-
stral pourra-t-il etre suffisamment disponible? On peut
aussi penser a un ancien magistral.

Un autre membre demande a avoir des garanties
quant a la composition linguistique du College, compte
tenu du fait que 1'amendement de 1'Executif fait passer
le nombre des membres de trois a six.

II estime qu'une representation minimale de chaque
Communaute doit etre inscrite au niveau des regles de
designation des candidats par le Conseil.

Un autre membre fait observer que cette preoccupa-
tion sera automatiquement rencontree par 1'Executif,
puisque celui-ci decide par consensus.

Le Secretaire d'Etat ajoute que c'est au Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale de veiller a ce qu'il y ait
suffisamment de candidats des deux r61es linguisti-
ques.

Un membre declare qu'il votera en faveur de
1'amendement de 1'Executif. Son groupe aurait cepen-
dant souhaite que le College soit egalement competent
pour arbitrer les justifications des derogations des
plans inferieurs et des permis aux plans superieurs.

Plusieurs membres deposent un amendement (n" 94)
visant a ameliorer la redaction de la deuxieme phrase
de 1'alinea trois.
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- De arnendementen nrs 15 en 16 worden verworpen
met 10 stemmen tegen 1 stem bij 1 onthouding.

- De amendementen nrs 17,18 et 19 worden ingetrok-
ken.

- Subamendement nr. 102 wordt aangenomen bij
eenparigheid van de 12 aanwezige leden.

- Amendement nr. 90 wordt aangenomen met 11
stemmen bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 94 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 12 aanwezige leden.

Het aldus geamendeerde artikel 13 wordt aangeno-
men met 10 stemmen bij 2 onthoudingen.

-'Les amendements n° 15 et 16 sont rejetes par 10 voix
centre 1 et 1 abstention.

- Les amendements a" 17, 18 et 19 sont retires.

- Le sous-amendement n° 102 est adopte a 1'unanimite
des 12 membres presents.

- L'amendement n° 90 est adopte par 11 voix et
2 abstentions.

- L'amendement n° 94 est adopte ^ 1'unanimite des
12 membres presents.

L'article 13, amende, est adopte par 10 voix et
2 abstentions.

Artikel 14 Article 14

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 95) in, dat ertoe strekt dit artikel te vervangen.

Een van de indieners van net amendement verklaart
dat men gewoon de formulering van de tekst omkeert,
om te verduidelijken dat het de Executieve is die de
personen erkent die kunnen worden aangewezen om
mee te werken aan het uitwerken van de plannen,
overeenkomstig de voorwaarden die zij bepaalt.

Een lid vraagt in welk opzicht die verduidelijking
een verbetering vormt. Bovendien wijzigt zij de tekst
van het ontwerp inhoudelijk. In dezelfde versie nam de
Executieve er genoegen mee de te vervullen voorwaar-
den te 'bepalen om te worden erkend. Het amende-
ment daarentegen kent de erkenningsmacht toe aan de
Executieve.

De voorgaande spreker antwoordt dat het beoogde
doel erin bestaat een lijst van erkende personen op te
stellen, waaronder de gemeentelijke overheid dan die
van haar keuze zai aanduiden om mee te werken aan
het uitwerken van het gemeentelijke plan.

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat die lijst steeds
zai kunnen worden aangevuld.

Een lid meent dat het beter was geweest om het
huidige systeem te behouden en het wat te versoepe-
len.

Naar zijn mening zou men zich moeten beperken tot
het controleren of de gekozen persoon beantwoordt
aan de objectieve voorwaarden die door de Executieve
gesteld worden om ontwerper te zijn.

Een van de indieners van het amendement ant-
woordt dat het systeem van de erkende lijst zijn
deugdelijkheid reeds heeft bewezen in het Waalse

Plusieurs membres deposent un amendement (n° 95)
dont 1'objet est de remplacer 1'article.

Un des auteurs de 1'amendement declare qu'on
inverse simplement la redaction du texte pour preciser
que c'est 1'Executif qui agree les personnes qui peu-
vent etre designees pour participer ^ 1'elaboration des
plans, selon les conditions qu'il determine.

Un membre demande en quoi cette precision est une
amelioration. En outre, elle modifie le texte du projet
quant au fond. Dans la meme version, 1'Executif se
contentait de fixer les conditions a remplir pour etre
agree. L'amendement, lui, confere le pouvoir d'agre-
ment de 1'Executif.

L'orateur precedent repond que 1'objectif recherche
est d'etablir une liste des personnes agreees, parmi
lesquelles le pouvoir communal designera celle de son
choix pour participer a 1'elaboration du plan commu-
nal.

Le Secretaire d'Etat ajoufe que cette liste pourra
toujours etre completee.

Un membre estime qu'il aurait mieux valu maintenir
le systeme actuel tout en lui apportant plus de sou-
plesse.

Pour lui, il faudrait se limiter a verifier que la
personne choisie rencontre les conditions objectives
fixees par 1'Executif pour etre auteur du projet.

Un des auteurs de 1'amendement repond que le
systeme de la liste agreee a deja fait ses preuves en
Region wallonne. II est de nature ^ assurer une plus
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Gewest. Het waarborgt een grotere zekerheid en een
grotere doorzichtigheid bij de controleprocedure, wat
minder het geval is wanneer men van geval tot geval te
werk gaat.

Een ander lid wenst dat de Executieve duidelijk erop
wijst dat enkel objectieve criteria in aanmerking zullen
worden genomen voor de erkenning van de ontwerpers.

Een ander lid stemt eveneens in met het systeem van
de lij'st van erkende personen. Hij voegt eraan toe dat
voor het opstellen van de ontwikkelingsplannen bijko-
mende criteria zouden moeten worden toegevoegd, in
de mate dat de personen die zouden worden geacht mee
te werken aan de uitwerking van zo'n plannen, over de
nodige kwalificaties zouden moeten beschikken om in
staat te zijn zich over de socio-economische dimensie
van die plannen uit te spreken.

Een lid benadrukt hoe moeilijk het is om vandaag
ontwerpers te vinden.

Wat men bovendien vaststelt, is dat de ontwerper,
omdat hij soms door de prive-eigenaar betaald wordt, in
zekere zin aan laatstgenoemde « vastgebonden » is.
Het feit dat men binnen een lijst van erkende aanne-
mers zai kiezen, zai niets aan die feitelijke toestand
veranderen.

Een identiek probleem rijst overigens inzake de
openbare aanbestedingen. Het systeem leidt soms tot
de vorming van kartels tussen erkende ondernemingen
om op kunstmatige wijze het prijsniveau op peil te
houden. Volgens hem dient men dus een maximale
soepelheid te behouden.

Een rapporteur van het amendement antwoordt
hierop dat •het bepalen van de minimumvoorwaarden
voor erkenning een waarborg voor kwaliteit is. Het
risico van kartelvorming lijkt uitgesloten omdat er geen
numerus clausus bestaat voor de lijst van erkende per-
sonen.

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 36) in, dat ertoe strekt de voorafgaande erkenning
uit te breiden tot de ontwerpers van alle plannen van
aanleg.

Een van de indieners van amendement nr. 61 ver-
klaart dat hij zich aansluit bij dit amendement en dat hij
als,gevolg daarvan zijn amendement intrekt.

De Staatssecretaris verklaart dat hij dit amendement
niet kan goedkeuren. De Executieve zai de gewestelijke
plannen uitwerken met medewerking van de besturen
en instellingen van openbaar nut. In het verleden heeft
de Administratie voor Stedebouw het gewestplan uitge-
werkt.

De indiener van het amendement verantwoordt dit
met het argument dat de hoofdstedelijke Administratie

grande securite et.plus grande transparence lors de la
procedure de verification, ce qui est moins Ie cas lors-
qu'on precede au coup par coup.

Un autre membre souhaite que 1'Executif indique
clairement que seuls des criteres objectifs entreront en
ligne de compte pour 1'agrement des auteurs de projet.

Un autre membre approuve egalement Ie systeme de
la liste de personnes agreees. 11 ajoute que pour 1'elabo-
ration des plans de developpement, des criteres supple-
mentaires devraient etre ajoutes dans la mesure ou les
personnes qui seraient amenees a participer a 1'elabora-
tion de tels plans devraient avoir les qualifications
necessaires pour etre a meme de se prononcer sur la
dimension socio-economique de ces plans.

Un membre souligne la difficulty de trouver aujourd-
'hui des auteurs de projet.

En outre, il faut constater que parfois 1'auteur de
projet etant remunere par Ie proprietaire prive, cet
auteur de projet-est en.quelque sorte «ligote » a ce
proprietaire.

Un probleme identique se pose d'ailleurs en matiere
de marches publics. Le systeme aboutit parfois a la
formation de cartels entre entreprises agreees de
maniere a maintenir artificiellement le niveau des prix.
Pour lui, il y a lieu done de maintenir un maximum de
souplesse.

Un des rapporteurs replique que la fixation de condi-
tions minimales a 1'agrement est une garantie de qua-
lite. Le risque de formation de cartels paratt exclu
puisqu'il n'y a pas de numerus clausus a la liste des
personnes agreees.

Plusieurs membres deposent un amendement (n° 36)
visant a etendre 1'agrement prealable aux auteurs de
tous les plans d'amenagement.

Un des auteurs de 1'amendement n° 61 declare qu'il se
rallie a cet amendement, et qu'il retire erf consequence
le sien.

Le Secretaire d'Etat declare ne pas pouvoir souscrire a
cet amendement. L'Executif elaborera les plans regio-
naux, avec la contribution des administrations et orga-
nismes d'interet public. L'administration de 1'urba-
nisme a assume dans le passe 1'elaboration du plan de
secteur.

L'auteur de 1'amendement justifie celui-ci par le fait
que, a cause du sous-equipement de 1'Administration
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die verantwoordelijk wordt voor de opvolging van de
uitwerking van de gewestelijke plannen, wegens
onderbemanning onvermijdelijk een beroep zai moe-
ten doen op prive-bureaus, het is dus gepast eveneens
te voorzien in de erkenning van ontwerpers in derge-
lijke gevallen.

Een lid meent dat de gewestelijke ambtenaren belast
met de uitwerking van die plannen, tenminste aan
dezelfde voorwaarden zouden moeten beantwoorden
als die weike aan kandidaten van buitenaf worden
opgelegd.

De Staatssecretaris vestigt er de aandacht op dat er
een verschil is tussen het uitwerken van een plan en het
meewerken aan voorafgaande studies.

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 97) in, dat ertoe strekt de erkenning van een
ontwerper te onderwerpen aan het. voorafgaande
advies van het Stedebouwkundig College.

De Staatssecretaris antwoordt dat het Stedebouw-
kundig College niet vanuit dat standpunt werd gecon-
cipieerd. Hij stelt derhalve voor dit amendement niet
goed te keuren.

regionale qui aura la responsabilite du suivi de 1'elabo-
ration des plans regionaux, ceue-ci devra inevitable-
ment faire appel a'des bureaux prives, d'ou 1'opportu-
nite de prevoir egalement 1'agrement des auteurs de
projet dans de tels cas.

Un membre estime que les fonctionnaires regionaux
charges de 1'elaboration de ces plans devraient tout au
moins satisfaire aux memes conditions que celles qui
sont imposees aux candidats exterieurs.

Le Secretaire d'Etat fait remarquer qu'il y a une
difference entre elaborer un plan et participer aux
etudes prealables.

Plusieurs membres deposent^un amendement (n° 97)
visant a soumettre 1'agrement d'un auteur de plan a la
consultation prealable du College d'Urbanisme.

Le Secretaire d'Etat repond que le College d'Urba-
nisme n'a pas ete concu dans cette optique. II propose
des lors de ne pas souscrire a cet amendement.

*** ***

- Amendement nr. 36 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 3 stemmen.

- Amendement nr. 61 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 37 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem.

- Amendement nr. 95 wordt aangenomen met 8 stem-
men tegen 3 stemmen.

Artikel 15

Een lid formuleert een identieke wens als die weike
hij reeds heeft geformuleerd bij artikel 12.

Het artikel wordt aangenomen bij eenparigheid van
de 11 aanwezige leden.

Artikel 16

Artikel 16 wordt aangenomen zonder opmerking en
bij eenparigheid van de 11 aanwezige leden.

- L'amendement n° 36 est rejete par 8 voix contre 3.

- L'amendement n° 61 est retire.

- L'amendement n° 37 est rejete par 10 voix contre 1.

- L'amendement n° 95 est adopte par 8 voix contre 3.

Article 15

Un membre formule un souhait identique a celui
qu'il a formule a 1'article 12.

L'article est adopte a I'unanimite des 11 membres
presents.

Article 16

L'article 16 est adopte sans observation et a I'unani-
mite des 11 faembres presents.

Artikel 17 Article 17

De Executieve stelt voor om in de eerste regel van
het eerste lid van dit artikel het woord « bepaalt » te
vervangen door het woord « vermeldt » (amendement
nr. 91-1). Het is de bedoeling de terminologie aan te
passen aan de artikelen 26, 36 en 46.

Een amendement nr. 62 stelt voor om in het eerste
lid punt 1° te vervangen door wat volgt : « 1° de
doelstellingen en prioriteiten inzake ruimtelijke orde-
ning ».

A la premiere ligne du premier alinea de cet article,
1'Executif propose de remplacer le mot « comporte »
par le mot « indique » (amendement n° 91-1). II s'agit
d'uniformiser la terminologie avec les articles 26, 36 et
46.

Au premier alinea, un amendement n" 62 propose de
remplacer le 1° par ce qui suit : « 1° les objectifs et les
priorites d'amenagement». .
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Volgens een van de indieners overschrijdt de inhoud
van 1°, zoals dat in het ontwerp van ordonnantie wordt
uitgedrukt, op nieuwe wijze de ruimtelijke ordening en
bevat die een beperkende opsomming die niet van aard
is volgens de economische ofsociale context te verande-
ren. Ermoeten meer dynamische mogelijkheden aan de
tekst worden gelaten. Anderzijds wordt het woord
« ontwikkeling » vervangen door « ruimtelijke orde-
ning »» omdat het ontwikkelingsplan vooral doelstel-
lingen inzake ruimtelijke ordening dient te beogen.

Een van de rapporteurs wenst de oorspronkelijke
tekst te behouden. De doelstellingen en prioriteiten
inzake ruimtelijke ordening zijn gebonden aan de doel-
stellingen en prioriteiten inzake ontwikkeling. Overi-
gens heeft de opsomming van de noden waaraan moet
worden beantwoord, een verklarend karakter.

Een amendementnr. 38 beoogt in hetzelfde lid, 1° het
woord « culturele » toe te voegen na het woord
« sociale ».

Een van de indieners van het amendement motiveert
dat als volgt : de globaliserende bedoeling van het
gewestelijke ontwikkelingsplan moet niet zijn het nege-
ren van de culturele dimensie in de ontwikkeling van de
hoofdstad, die op zichzelf essentieel is. Het weglaten
van die dimensie werd herhaaldelijk beklemtoond.

Een van de rapporteurs en de Staatssecretaris hechten
hun goedkeuring aan het voorgestelde amendement :
de culturele dimensie, die een specifiek kenmerk van
ons gewest vormt, dient in de ordonnantie te worden
opgenomen.

De indiener van amendement nr. 62 trekt dat amen-
dement in.

De Executieve stelt voor om in het eerste lid, punt 1°,
de woorden « du territoire » toe te voegen aan de
woorden « d'amenagement » (amendement nr. 91-2).
Het is wenselijk om een parallellisme te bewaren tussen
de Franse tekst en de Nederlandse tekst van het ont-
werp van ordonnantie. De laatstgenoemde tekst ge-
bruikt de uitdrukking « ruimtelijke ordening » naar het
voorbeeld van artikel 2.

De Executieve stelt voor om in het eerste lid, punt 2°,
in de Franse tekst de woorden « enonce des »te vervan-
gen door het woord « les » (amendement nr. 91-3). Het
is aangewezen om een samenhang te bewaren tussen de
bepalingen met dezelfde draagwijdte : punt 3° van arti-
kel 36 (gemeentelijk ontwikkelingsplan) vermeldt « les
moyens a mettre en osuvre... ».

Een amendement nr. 63 stelt voor om punt 3° van het
eerste lid te vervangen door wat volgt : « 3° de criteria
voor het bepalen van en de bepaling van de prioritaire
interventiegebieden van het Gewest ».

Een van de indieners vestigt er de aandacht op dat het
ontwikkelingsplan doelstellingen vertolkt. Het zai bij-
gevolg behalve grafische normen een aanzienlijke

Selon un des auteurs, Ie contenu du 1°, tel que libelle
dans Ie projet d'ordonnance, deborde largement 1'ame-
nagement du territoire et contient une enumeration
limitative non susceptible d'evoluer en fonction du
contexte economique ou social. II convient de laisser
plus de possibilites dynamiques au texte. D'autre part,
Ie mot « developpement », est remplace par Ie mot
« amenagement » car Ie plan de developpement doit
surtout viser des objectifs d'amenagement.

Un des rapporteurs souhaite Ie maintien du texte
initial. Les objectifs et les priorites d'amenagement sont
lies aux objectifs et aux priorites de developpement. Par
ailleurs, 1'enumeration des besoins a rencontrer est
explicative.

Au meme alinea, 1°, un amendement n" 38 vise a
ajouter Ie mot « culturels » apres Ie mot « sociaux ».

Un des auteurs de 1'amendement Ie justifie comme
suit : la vocation globalisante du plan regional de deve-
loppement ne doit pas ignorer la dimension culturelle
du developpement de la capitale, qui est essentielle.
L'omission de cette dimension a ete soulignee a de
nombreuses reprises.

Un des rapporteurs et Ie Secretaire d'Etat souscrivent
a 1'amendement propose : la dimension culturelle, qui
est une specificite de notre region, doit etre inscrite
dans 1'ordonnance,

L'auteur de 1'amendement n0 62 Ie retire.

Au premier alinea, 1°, 1'Executif propose d'ajouter
les mots « du territoire » apres les mots « d'amenage-
ment » (amendement n0 91-2). II convient de conserver
un parallelisme entre Ie texte francais et Ie texte neer-
landais du projet d'ordonnance. Ce dernier utilise
1'expression « ruimtelijke ordening » a 1'instar de Parti-
cle 2.

Au premier alinea, 2°, 1'Executif propose de rempla-
cer dans Ie texte francais, les mots « enonce des » par Ie
mot« les » (amendements n" 91-3). II convient d assurer
une coherence entre les dispositions de meme portee :
Ie 3° de 1'article 36 (plan communal de developpement)
indique « les moyens a mettre en ceuvre... ».

Un amendement n° 63 propose de remplacer Ie 3° du
premier alinea par ce qui suit : « 3° les criteres de
determination et la determination des zones d'mterven-
tion prioritaire de la Region ».

Un des auteurs fait observer que Ie plan de develop-
pement traduit des objectifs. II devra done compren-
dre, a cote de normes graphiques, une importante
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hoeveelheid letterlijke voorschriften moeten bevatten.
Het is absoluut noodzakelijk, indien men voor door-
zichtigheid wil zorgen, dat de criteria voor het bepalen
van de prioritaire interventiegebieden worden
omschreven.

De Staatssecretaris benadrukt dat het plan beoogt de
prioritaire interventiegebieden van het Gewest aan te
duiden en niet de criteria voor het bepalen ervan te
verduidelijken. Die kunnen immers verschillend zijn
van gebied tot gebied. Het plan zai vanzelfsprekend de
criteria vermelden die de beslissing van de Executieve
wettigen om het ene of het andere gebied als « prioritair
interventiegebied » vast te leggen, en het zai de midde-
len preciseren die daartoe dienen te worden gebruikt.

Een amendement nr. 39 beoogt in hetzelfde lid, 3°, in
fine de woorden « en de doelstellingen van de stadsver-
nieuwing » toe te voegen.

Een van de indieners herinnert eraan dat de stadsver-
nieuwing, de sluitsteen van de gewestpolitiek inzake
stedebouw, behoort tot de prioriteiten die in de verkia-
ring van de Executieve zijn opgenomen. Alleen komt
dat begrip niet voor in het OOP, dat die verklaring in de
praktijk moet omzetten. De algemene toestand van de
huisvesting in heel wat wijken van Brussel doet overi-
gens vermoeden dat de stadsvernieuwing nog lange tijd
een prioriteit zai blijven.

De stadsvernieuwing kan verschillende doelstellin-
gen nastreven : bijvoorbeeld het wijzigen van de sociale
strctuur van bepaalde wijken of het herwaarderen en
nieuw leven inblazen van die wijken. Die doelstellingen
dienen in het plan te worden verduidelijkt.«,

Een lid steunt het amendement. Aan het concept van
stadsvernieuwing dient door het ontwerp van ordon-
nantie houdende organisatie van de stedebouw te wor-
den tegemoetgekomen.

De Staatssecretaris brengt twee bezwaren naar
voren :
- formeel gezien wordt op de doelstellingen en priori-

teiten inzake ontwikkeling in punt 1° van het eerste
lid van dit artikel ingegaan;

- inhoudelijk gezien is het niet aangewezen om uit-
drukkelijk het concept van stadsvernieuwing te kop-
pelen aan de prioritaire interventiegebieden. Dat
concept kan verschillende andere aspecten (met
name sociale, economische aspecten, vervoer...) van
het beleid van de Executieve dekken. Bovendien,
waarom dan niet verwijzen naar het concept van
vernieuwing met betrekking tot de niet-bebouwde
ruimten?
De indiener van amendement nr. 39 trekt dat amen-

dement in na de formele opmerking van de Executieve.
Zij dient een nieuw amendement nr. 120 in, dat ertoe
strekt aan punt 3" na de woorden « prioritaire interven-
tiegebieden van het Gewest » de woorden « met inbe-
grip van de gebieden voor stadsvernieuwing » toe te
voegen. De stadsvernieuwing moet een prioritair inter-
ventiepunt van het Gewest vormen.

partie de prescriptions litterales. II est imperatif, dans
un souci de transparence, que les criteres de determina-
tion des zones d'intervention prioritaire soient definis.

Le Secretaire d'Etat souligne que 1'objet du plan est
d'indiquer les zones d'intervention prioritaire de la
Region et non de preciser les criteres de leur determina-
tion. Ceux-ci peuvent en effet varier de zone a zone. Le
plan fera evidemment etat des criteres qui justifient la
decision de 1'Executif d'arreter telle ou telle zone
comme « zone d'intervention prioritaire » et precisera
les moyens d'action a utiliser.

Au meme alinea, 3°, un amendement n° 39 vise a
ajouter in fine les mots « et les objectifs de la renovation
urbaine ».

Un des au'teurs rappelle que la renovation urbaine,
cle de voute de la politique regionale en matiere d'urba-
nisme, figure parmi les priorites inscrites dans la decla-
ration de 1'Executif. Or cette notion ne figure pas dans
le PRD qui doit traduire cette declaration dans les faits.
L'etat general du pare de logements dans de nombreux
quartiers de Bruxelles fait d'ailleurs penser que la reno-
vation urbaine devra rester longtemps encore une prio-
rite.

Enfin, la renovation urbaine peut poursuivre diffe-
rents objectifs : par exemple modifier le tissu social de
certains quartiers ou remettre en valeur et reanimer ces
quartiers. Ces objectifs doivent etre precises dans le
plan.

Un membre soutient 1'amendement. Le concept de
renovation urbaine doit etre rencontre par 1'ordon-
nance organique de 1'urbanisme.

Le Secretaire d'Etat emet deux objections :

- sur un plan formel, les objectifs et priorites de deve-
loppement sont abordes au 1° du premier alinea de
.1'article;

- sur le fond, il ne convient pas de lier expressement le
concept de renovation urbaine aux zones d'interven-
tion prioritaire. Ce concept peut recouvrir divers
autres aspects (notamment sociaux, economiques, de
deplacement...) de la politique de 1'Executif. De
plus, pourquoi ne pas faire alors reference au concept
d'innovation sur les espaces non-batis ?

L'auteur de 1'amendement n°'39 le retire en fonction
de la remarque formelle de 1'Executif. II introduit un
nouvel amendement n° 120 visant a ajouter au 3° apres le
mot « prioritaire » les mots « y compris des zones de
renovation urbaine ». La renovation urbaine doit etre
une intervention prioritaire de la Region.
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De Executieve stelt via de amendementen nrs 91, 4),
5) en 6) tekstcorrecties voor of poogt het wetgevende
aspect te verbeteren. Die amendementen geven geen
aanleiding tot opmerkingen.

Een amendement nr. 40, stelt voor om het eerste lid
aan te vullen met een punt 5°, met de volgende
formulering : « 5° de programmering van de investe-
ringen van het Gewest inzake openbare werken,
vervoer en het oprichten van gebouwen ».

Volgens een van de indieners van het amendement
vormt de programmering van de openbare investe-
ringen een wezenlijk onderdeel van het ontwikkelings-
plan. Die programmering moet gaan over een termijn
langer dan 5 jaar.

Verschillende leden menen dat het meerjarenplan
voor investeringen samen met de begroting moet
worden ingediend en op hetzelfde tijdstip als die
begroting moet worden besproken.

Wat de periode aangaat waarover'het plan loopt,
beklemtoont een der rapporteurs dat enerzijds het
gewestelijke ontwikkelingsplan niet om de vijf jaar
volledig zai worden gewijzigd, en dat anderzijds de
voorschriften met betrekking tot de bodembestem-
ming van kracht blijven tot op het ogenblik dat ze
worden vervangen.

Een ander lid meent dat de termijnen voor de
programmering van de openbare investeringen minder
dan 5 jaar moeten bedragen. Een driejaarlijkse pro-
grammering is wenselijk. Overigens mag het geheel
van de programmering van de openbare investeringen
niet enkel gebaseerd zijn op het gewestelijke ontwik-
kelingsplan. Dat plan moet overigens toegespitst zijn
op de problematiek van de ruimtelijke ordening, ten
dienste van de economische en sociale noden.

De Staatssecretaris formuleert opnieuw twee bezwa-
ren :

- formeel gezien maakt de programmering van de
openbare investeringen deel uit van de middelen die
moeten worden aangewend om de doelstellingen en
prioriteiten inzake ontwikkeling te verwezenlijken.
Die middelen worden beoogd in punt 2° van het ,
eerste lid van het artikel;

- inhoudelijk gezien is de programmering van de
openbare investeringen verbonden met de bespre-
king van de begroting. De doelstellingen en priori-
teiten inzake ontwikkeling die in het plan worden
voorgesteld, zullen vanzelfsprekend rekening moe-
ten houden met de budgettaire toevalligheden. De
sociaal-economische gegevens van het ontwikke-
lingsplan zijn overigens richtinggevend.

De indiener van het amendement vestigt er de
aandacht op dat de openbare investeringen een speci-
fiek geval vormen : het gaat om het enige middel
waarop de Executieve echt vat heeft.

L'Executif propose par les amendements n" 91, 4), 5)
et 6), des corrections de texte ou de legistique. Ces
amendements ne donnent pas lieu a observation.

Un amendement n° 40 propose de completer Ie
premier alinea par un 5°, libelle comme suit : « 5°. la
programmation des investissements de la Region en
matiere de travaux publics, de communication et de
construction de batiments ».

Selon un des auteurs de 1'amendement, la program-
mation des investissements publics est un element
essentiel du plan de developpement. Cette program-
mation doit porter sur une echeance superieure a
5 ans.

Plusieurs membres estiment que Ie plan pluriannuel
d'investissement doit etre depose avec Ie budget et
debattu en meme temps que celui-ci.

Quant a 1'echeance du plan, un rapporteur souligne
que d'une part, Ie plan regional de developpement ne
sera pas modifie completement tous les 5 ans et d'autre
part, les prescriptions relatives b 1'affectation du sol
restent en vigueur jusqu'a leur remplacement.

Un autre membre estime que les termes de la
programmation des investissements publics doivent
etre inferieurs a 5 ans. Une programmation triennale
est souhaitable. Par ailleurs, 1'ensemble de la program-
mation des investissements publics ne peut s'inscrire
dans Ie seui plan regional de developpement. Ce plan
doit d'ailleurs etre axe sur la problematique de 1'ame-
nagement du territoire, mise au service des besoins
economiques et sociaux.

Le Secretaire d'Etat emet a nouveau deux objec-
tions :

- sur un plan formel, la programmation des investisse-
ments publics fait partie des moyens a mettre en
oeuvre pour atteindre les objectifs et les priorites de
developpement. Ces moyens sont vises au 2° du
premier alinea de 1'article;

- sur le fond, la programmation des investissements
publics est liee au debat budgetaire. Les objectifs et
priorites de developpement proposes dans le plan
devront evidemment tenir compte des contingences
budgetaires. Les donnees socio-economiques du
plan de developpement sont d'ailleurs indicatives.

L'auteur de 1'amendement fait observer que les
investissements publics constituent un cas particulier !
il s'agit du seui moyen sur lequel 1'Executif a une prise
reelle.
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De Staatssecretaris wijst erop dat men behalve met
openbare investeringen ook rekening moet houden
met stimulerende maatregelen, zijnde het geheel van
premies of subsidies, om bepaalde doelstellingen te
bereiken. Het plan zai vanzelfsprekend verduidelijken
weike de agenda is voor de verwezenlijking van de
doelstellingen en weike middelen daartoe worden
aangewend.

Le Secretaire d'Etat souligne a cet egard qu'il faut
aussi tenir compte, outre les investissements publics,
des incitants contribuant a atteindre des objectifs, soit
1'ensemble des primes ou subventions. Le plan preci-
sera evidemment un calendrier de realisation des
objectifs, ainsi que les moyens utilises a cet effet.

***

- Amendement nr. 91-1) wordt aangenomen bij een-
parigheid van de 11 aanwezige leden.

- Amendement nr. 62 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 38 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 11 aanwezige leden.

- Amendement nr. 91-2) wordt aangenomen bij een-
parigheid van de 11 aanwezige leden.

- Amendement nr. 91-3) wordt aangenomen bij een-
parigheid van de 11 aanwezige leden.

- Amendement nr. 63 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 2 stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 39 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 120 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 3 stemmen.

- Amendement nr. 91-4) wordt aangenomen met 11
stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 91-5) wordt aangenomen bij een-
parigheid van de 12 aanwezige leden.

- Amendement nr. 91-6) wordt aangenomen met 11
stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 40 wordt verworpen met 12 stem-
men tegen 1 stem.

Het geamendeerde artikel 17 wordt aangenomen met
10 stemmen tegen 2 stemmen bij 1 onthouding.

**

- L'amendement n° 91-1) est adopte a 1'unanimite des
11 membres presents.

- L'amendement n° 62 est retire.

- L'amendement n° 38 est adopte a 1'unanimite des
11 membres presents.

- L'amendement n° 91-2) est adopte a 1'unanimite des
11 membres presents.

- L'amendement n° 91-3) est adopte a 1'unanimite des
11 membres presents.

- L'amendement n° 63 est rejete par 9 voix centre 2 et
1 abstention.

- L'amendement n° 39 est retire.

- L'amendement n° 120 est rejete par 9 voix centre 3.

- L'amendement n° 91-4) est adopte par 11 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 91-5) est adopte a 1'unanimite des
12 membres presents,

- L'amendement n° 91-6) est adopte par 11 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 40 est rejete par 12 voix centre 1.

L'article 17 (amende) est adopte par 10 voix contre 2
et 1 abstention.

* • *** **

Artikel 18 Article 18

Lid 2 Alinea 2

Een amendement nr. 64 beoogt dit lid te vervangen
door wat volgt: « Op verzoek van de Executieve en
binnen de door h<aar vastgestelde termijn'voeren de
afdelingen van het bestuur en de gewestelijke instellin-
gen van openbaar nut de elementen aan die tot hun
bevoegdheid behoren ».

Un amendement n° 64 vise ^ remplacer cet alinea par
ce qui suit : « A la demande de 1'Executif et dans le
delai fixe par celui-ci, les departements de 1'adminis-

•tration et les organismes d'interet public regionaux
fournissent les elements lies & leurs competences ».
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Een van de indieners van het amendement meent
immers dat de formulering van dit lid te onnauwkeurig
is. Bij ontstentenis van een rechtstreekse opsomming
in de ordonnantie van de verschillende betrokken
afdelingen van bestuur of openbare instellingen moet
er tenminste worden bepaald dat deze opsomming
door de Executieve wordt vastgesteld en dat de mede
te delen elementen binnen een redelijke termijn zullen
toekomen.

De Staatssecretaris stelt in hetzelfde lid een tekstcor-
rectie voor : het is aangewezen om de woorden
« afdeling van het » te doen vervallen en het woord
« gewestelijk » voor het woord « bestuur » in te las-
sen. Die correctie beoogt een aanpassing van de tekst
van dit lid aan de terminologie van het organogram
van het Ministerie van het Gewest, vastgelegd door de
Executieve. De Commissie hecht haar goedkeuring
aan die tekstcorrectie.

Aan het amendement nr. 64 wordt derhalve door de
indiener ervan mondeling een subamendement toege-
voegd dat als volgt gaat : men dient het tweede lid te
laten voorafgaan door de woorden «' Op verzoek van
de Executieve en binnen de door haar vastgestelde
termijn ».

De Staatssecretaris hecht zijn goedkeuring aan het
amendement nr. 64 waaraan op die manier een sub-
amendement werd toegevoegd. Men kan de precise-
ring als overbodig beschouwen voor de gewestelijke
besturen die onderworpen zijn aan het hierarchische
gezag van de Ministers; zij is nochtans geheel zinvol
voor de gewestelijke instellingen van openbaar nut die
niet door die hierarchische band gebonden zijn.

Een amendement nr. 96 stelt voor om de volgende
zin toe te voegen aan het tweede lid : « De Executieve
voegt aan het ontwerp-plan » de lijst van deze besturen
en instellingen toe.

Een lid beklemtoont dat het inderdaad nuttig is voor
de lezer van het ontwerp-plan dat hij de lijst kent van
de instellingen die aan de uitwerking ervan hebben
deelgenomen. Die precisering beantwoordt aan de
zorg om doorzichtigheid van het bestuur.

Een ander lid kan instemmen met het amendement,
maar zij meent dat het te beperkt is. Men dient
eveneens aan het ontwerp-plan de lijst van de studie-
bureaus toe te voegen die aan de uitwerking ervan
hebben deelgenomen. Zij dient daartoe een sub-
amendement nr. 121 in.

Verschillende leden wijzen erop dat de Executieve
de politieke verantwoordelijkheid voor het geweste-
lijke ontwikkelingsplan opneemt. Die wordt voor de
uitwerking van het ontwerp bijgestaan door de gewes-
telijke besturen waarover zij volgens de hierarchische
structuur macht uitoefent. De studiebureaus daarente-
gen zijn gewoon uitvoerders van een opdracht.

Un des auteurs de 1'amendement estime en effet Ie
libelle de cet alinea trop imprecis. A defaut d'enume-
rer directement dans 1'ordonnance les differents depar-
tements d'administration ou organismes publics con-
cernes, il faut au moins prevoir que cette enumeration
soit arretee par 1'Executif et que les elements ^ fournir
parviendront dans un delai qui ne pourrait etre contra-
rie par des lenteurs.

Au meme alinea, Ie Secretaire d'Etat propose une
correction de texte : il convient de supprimer les mots
« departement de 1' » et inserer Ie mot « regionale »
apres Ie mot« administration ». Cette correction vise a
adapter Ie texte de 1'alinea ^ la terminologie de
1'organigramme du Ministere de la Region, arrete par
1'Executif. La Commission marque son accord sur
cette correction de texte.

L'amendement n° 64 est des lors sous-amende orale-
ment par son auteur de la maniere suivante : il y a lieu
de faire preceder Ie deuxieme alinea par les mots « A
la demande de 1'Executif et dans Ie delai fixe par celui-
ci ».

Le Secretaire d'Etat marque son accord sur 1'amen-
dement n° 64 ainsi sous-amende. On peut considerer la
precision superflue pour les administrations regionales
qui sont soumises a 1'autorite hierarchique des minis-
tres; cependant elle prend tout son sens pour les
organismes d'interet public regionaux qui ne sont p'as
soumis a ce lien hierarchique.

Un amendement n° 96 propose d'ajouter la phrase
suivante au second alinea : « L'Executif joint la liste
de'ces administrations et organismes au projet de
plan ».

Un membre souligne qu'il est en effet utile pour le
lecteur du projet de plan de connattre la liste des
organes qui ont participe ^ son elaboration. Cette
precision repond a un souci de transparence de 1'admi-
nistration.

Un autre membre peut souscrire b 1'amendement,
mais estime que celui-ci est trop limite. II faut egale-
ment joindre au projet de plan la liste des bureaux
d'etudes qui ont particip6 a son elaboration. II depose
un sous-amendement n" 121 a cet effet.

Plusieurs membres font observer que 1'Executif
prend la responsabilite politique du plan regional de
developpement. II est assiste, pour 1'elaboration du
projet, par les administrations regionales sur lesquelles
il exerce un pouvoir hierarchique. Les bureaux d'etu-
des, eux, sont de simples commanditaires d'une mis-
sion.
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De Staatssecretaris herinnert eraan dat de Execu-
tieve het ontwerp-plan uitwerkt met de hulp van de
gewestelijke besturen en instellingen van openbaar nut
waar zij de elementen die onder hun bevoegdheid
vallen verzamelt. De besturen en de instellingen van
openbaar nut zijn bijgevolg direct betrokken in het
uitwerkingsproces van het ontwerp-plan. Het is even-
wel zo dat enkel de Executieve daarvoor de politieke
verantwoordelijkheid op zich neemt. Het sub-amende-
ment schept verwarrmg op dit punt.

Le Secretaire d'Etat rappelle que 1'Executif elabore
Ie projet de plan avec 1'aide des administrations et
organismes d'interet public regionaux aupres desquels
il recueille les elements lies a leurs competences. Les
administrations et organismes d'interet public sont
ainsi directement impliques dans Ie processus d'elabo-
ration du projet de plan. Toutefois, seui 1'Executif en
prend la responsabilite politique. Le sous-amende-
ment etablit une confusion a cet egard.

- Lid 4 - Alinea 4

Een amendement nr. 65 beoogt dit lid te doen
vervallen.

Een van de indieners motiveert dat als volgt: de
Executieve werkt het ontwerp-plan uit en stelt alles in
het werk om te ko.men tot de definitieve vaststelling
ervan. Er is dus geen reden toe om te werken via een
voorlopige vaststelling, die de procedure verzwaart en
een precaire toestand in het leven roept. Het is niet
aangewezen om aan een ontwerp-plan bindende
kracht toe te kennen. Het gewestelijke ontwikkelings-
plan moet bindende kracht behouden tot het door een
nieuw plan is vervangen.

Een van de rapporteurs verwijst naar de artikelen 5,
3° en 23 van het ontwerp. De bepalingen van het
gewestelijk ontwikkelingsplan die betrekking hebben
op de bodembestemming hebben bindende kracht, de
andere zijn slechts richtinggevend. De voorschriften
met betrekking tot de bodembestemming komen in
geringe mate in aanmerking om fundamenteel te
worden gewijzigd van zittingsperiode tot zittings-
periode.

De indiener van het amendement verduidelijkt dat
hij kritiek heeft op de bindende kracht die dank zij
artikel 21 aan het ontwerp-plan wordt toegekend.
Enkel het definitief vastgestelde plan mag regle-
mentaire waarde en bindende kracht hebben.

Een ander lid stelt zich vragen over het gewestelijke
ontwikkelingsplan voor de huidige zittingsperiode.

De volgende spreker meent dat het ontwerp-plan
pas na de procedures van raadpleging en openbaar
onderzoek bindende kracht mag hebben. Weike hou-
ding neemt de Staatssecretaris in op dat punt ?

De Staatssecretaris beklemtoont dat de in lid 4 van
artikel 18 bedoelde termijn voor vaststelling van het
ontwerp-plan, fundamenteel is : hij wordt vastgelegd
door de Executieve in het jaar dat volgt op de
installatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Het
is overigens aangewezen om eraan te herinneren dat
de meeste van de bepalingen hierin richtinggevend
zullen zijn.

Het debat loopt vooruit op de bespreking van arti-
kel 21, dat de gevolgen van het ontwerp-plan en van
het plan behandelt. Enerzijds schorst het ontwerp-

Un amendement n° 65 vise la suppression de cet
alinea.

Un des auteurs le justifie conune suit :• 1'Executif
elabore le projet de plan et fait toute diligence pour
aboutir a 1'adoption definitive. II n'y a done pas lieu de
passer par Petape d'une adoption provisoire qui alour-
dit la procedure et induit une situation precaire. II ne
convient pas de conferer force obligatoire a un projet
de plan. Le plan regional de developpement doit
conserver force obligatoire jusqu'a son remplacement
par un nouveau plan.

Un des rapporteurs se refere aux articles 5, 3° et 23
du projet. Le plan regional de developpement n'a
force obligatoire que pour ses prescriptions relatives a
1'affectation du sol, les autres dispositions ne sont
qu'indicatives. Les prescriptions relatives a 1'affecta-
tion du sol sont peu susceptibles d'etre modifiees
fondamentalement de legislature en legislature.

L'auteur de 1'amendement precise qu'il critique la
force obligatoire conferee au projet de plan par
1'article 21. Seui le plan definitivement adopte peut
avoir valeur reglementaire et force obligatoire.

Un autre membre .s'interroge sur le plan regional de
developpement pour la presente legislature.

L'intervenant suivant estime que le projet de plan ne
peut avoir force obligatoire qu'apres les procedures de
consultation et d'enquete publique. Queue est la
position du Secretaire d'Etat a ce sujet ?

Le Secretaire d'Etat souligne que le delai d'adoption
du projet de plan, vise au quatrieme alinea de 1'arti-
cle 18, est fondamental : il est arrete par 1'Executif
dans 1'annee qui suit 1'installation du Conseil de la'
Region de Bruxelles-Capitale. II convient par ailleurs
de rappeler que la plupart de ses dispositions seront
indicatives.

Le debat anticipe la discussion de 1'article 21, qui
concerne les effets du projet de plan et du plan. D'une
part, le projet de plan suspend, pendant 1 an maxi-
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plan, gedurende maximum 1 jaar, de bepalingen die
niet conform de vigerende plannen zijn; anderzijds
mogen de bepalingen van het ontwerp-plan die niet
conform de vigerende plannen zijn, niet langer bin-
dende kracht hebben.

Een lid vestigt er de aandacht op dat het utopisch is
te denken dat het ontwerp van gewestelijk ontwikke-
lingsplan zai kunnen worden vastgesteld in het jaar van
de installatie van de Raad.

Een amendement nr. 92-1 van de Executieve stelt
voor om in het vierde lid de eerste zin te vervangen
door wat volgt : « In het jaar dat volgt op de installatie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad stelt de Execu-
tieve het ontwerp-plan vast en deelt het onverwijid aan
deze Raad mede met de in het derde lid bedoelde
eventuele opmerkingen of suggesties. ,

Volgens de Staatssecretaris geeft dit amendement
uitvoering aan de verbintenis van de Executieve om
het ontwerp-plan mee te delen aan de Hoofdstedelijke
Raad.

In antwoord op een lid verduidelijkt de Staatssecre-
taris dat het absoluut noodzakelijk is dat de nieuwe
Executieve een ontwerp-plan vaststelt, zeifs indien de
wijzigingen in vergelijking met het vigerende plan
minimaal zijn.

De volgende spreker meent dat de Raad het plan
moet goedkeuren. Het meedelen aan de Raad van het
plan vastgesteld door de Executieve is onvoldoende.

Een lid dient een subamendement nr. 123 bij het
amendement van de Executieve in : er kan geen
sprake van zijn om ertoe te verplichten dat het
ontwerp-plan wordt vastgesteld in het jaar dat de
Hoofdstedelijke Raad wordt geinstalleerd. Die termijn
is veel te kort.

Een ander lid legt er de nadruk op dat die termijn,
die een waarborg vormt, moet worden behouden.

Een spreker vraagt zich af weike sanctie is vastge-
steld indien de termijn wordt overschreden.

De Staatssecretaris merkt op dat het gaat om een
richttermijn. Indien de vastgestelde termijn wordt
overschreden kan de Executieve geinterpelleerd wor-
den.

mum, les dispositions non conformes des plans en
vigueur; d'autre part, les dispositions du projet de plan
non conformes aux plans en vigueur ne peuvent pas
davantage avoir force obligatoire.

Un membre fait observer qu'il est utopique d'imagi-
ner que Ie projet de plan regional de developpement
pourra etre arrete dans 1'annee de 1'installation du
Conseil.

Au quatrieme alinea, un amendement n° 92-1 de
1'Executif propose de remplacer la premiere phrase
par ce qui suit : « Dans 1'annee qui suit 1'installation du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, 1'Executif
arrete Ie projet de plan et Ie communique sans delai b
ce Conseil, accompagne des eventuelles observations
ou suggestions visees au troisieme alinea ».

Selon Ie Secretaire d'Etat, cet amendement met en
oeuvre 1'engagement de 1'Executif de communiquer Ie
projet de plan au Conseil regional.

En reponse ^ un membre, Ie Secretaire d'Etat precise
qu'il est imperatif que Ie nouvel Executif arrete un
projet de plan meme si les changements par rapport au
plan en vigueur sont minimes.

L'intervenant suivant estime que Ie Conseil doit
adopter Ie plan. Une communication au Conseil du
plan arrete par 1'Executif est insuffisante.

Un membre depose un sous-amendement n° 123 a
1'amendement de 1'Executif : il ne peut etre question
d'imposer que Ie projet de plan soit arrete dans 1'annee
de 1'installation du Conseil regional. Ce delai est
beaucoup trop court.

Un autre membre souligne que ce delai, qui consti-
tue une garantie, doit etre maintenu.

Un intervenant s'interroge : quelle sanction est
prevue en cas de depassement du delai ?

Le Secretaire d'Etat fait remarquer qu'il s'agit d'un
delai d'ordre. En cas de depassement du delai fixe,
1'Executif peut etre interpelle.

- Lid 5

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 42) in, dat ertoe strekt aan dit lid toe te voegen dat
de bekendmaking van het openbaar onderzoek ook.
moet worden opgenomen ofwel in de informatiekrant
van de gemeente ofwel in een gratis reclameblad.

- Alinea 5

Plusieurs membres deposent un amendement (n° 42)
visant a ajouter, a cet alinea, que 1'avis d'enquete doit
egalement etre insere soit dans le journal d'informa-
tion de la commune, soit dans un journal publicitaire
gratuit.
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Een van de indieners van het amendement verduide-
lijkt dat die toevoeging voorkomt in de Waalse regle-
mentering inzake ruimtelijke ordening.

Hij vestigt er de aandacht op dat het Waalse Gewest
enkele lengten voorsprong heeft genomen op het
Hoofdstedelijk Gewest inzake wetgeving op stede-
bouw en ruimtelijke ordening, en dat het met name
een reeks bepalingen heeft uitgevaardigd die ertoe
strekken de procedures inzake openbaar onderzoek
aan te passen aan de nieuwe noden die ter zake
bestaan.

Hij betreurt dat men in het ontwerp van de Execu-
tieve ermee genoegen heeft genomen over te nemen
wat reeds bestond in de organieke wet van 1962.

Er wordt een amendement (nr. 97) ingediend, dat
beoogt de bekendmaking van het onderzoek te laten
gebeuren via een radio- of televisieboodschap, naarge-
lang van de nadere regels die hieromtrent door de
Executieve dienen te worden vastgelegd.

Een lid spreekt zich uit voor het amendement nr. 42,
daarbij overwegende dat, gelet op de verminderde
belangstelling voor de gewone betaalkranten, daarbo-
venop voor verspreiding via huis-aan-huisbedeling
moet worden gezorgd.

Hij tekent daarentegen duidelijk voorbehoud aan
ten aanzien van het amendement nr. 97 en vraagt zich
af hoeveel zo'n boodschap wel zai kosten.

Een ander lid vraagt dat de Executieve bij de
uitwerking van de bepalingen die de nadere regels
inzake verspreiding van de bekendmakingen van open-
bare onderzoeken opstellen, rekening zou houden met
een evenwichtige verspreiding over de media naarge-
lang van hun ideologische oorsprong of hun politieke
strekking.

Een lid steunt het amendement nr. 42, omdat het
zeer duidelijk is en een verbetering betekent wat de
verspreiding van bekendmakingen aangaat. Wat het
andere amendement betreft, meent hij niet dat het
opportuun is om zo'n bepaling in de tekst van de
ordonnantie op te nemen. De Executieve heeft de
mogelijkheid om via een mededeling van de Execu-
tieve een boodschap aan de bevolking te richten. Naar
zijn mening moet het belangrijkste informatiekanaal
dat daarbij gebruikt wordt, het aanplakbiljet zijn,
daarna gevolgd door de normale manieren van infor-
matieverspreiding.

Een ander lid is het daarmee volledig eens en heeft
kritiek op de onduidelijkheid van de tekst van amende-
ment nr. 97 : gaat het bijvoorbeeld om zenders die een
nationaal of een regionaal publiek bereiken?

Bovendien meent zij dat dit amendement beter op
zijn plaats zou zijn bij artikel 8.

L'un des auteurs de 1'amendement precise que cet
ajout figure dans Ie Code wallon de 1'amenagement du
territoire.

II releve que la Region, wallonne a pris quelques
longueurs d'avance sur la Region bruxelloise en
matiere de legislation sur 1'urbanisme et 1'amenage-
ment du territoire, et qu'elle a introduit notamment
une serie de dispositions tendant a adapter les proce-
dures d'enquete publique aux besoins nouveaux qui
apparaissent en ce domaine.

II deplore que dans Ie projet de 1'Executif, on se soit
.contente de reprendre ce qui existait dans la loi
organique de 1962.

Un amendement (n° 97) est depose dans Ie but de
faire diffuser 1'avis d'enquete par Ie biais d'un message
radiophonique ou televise, selon des modalites a fixer
par 1'Executif.

Un membre se declare en faveur de 1'amendement
n° 42, considerant que, compte tenu de la baisse
d'audience des quotidiens payants, la diffusion doit
etre compensee par une insertion dans les journaux
« toutes boites ».

II marque par contre de nettes reserves a propos de
1'amendement n° 97, se demandant quel va etre Ie cout
occasionne par un tel message.

Un autre membre demande que 1'Executif tienne
compte, dans 1'elaboration des dispositions reglant les

• modalites de diffusion des avis d'enquetes, d'une
repartition equilibree des medias suivant leur origine
ideologique ou leur tendance politique.

Un membre soutient 1'amendement n° 42, car il est
tres precis et apporte une amelioration dans la diffu-
sion des avis. Quant a 1'autre amendement, il n'estime
pas opportun d'inserer une telle disposition dans Ie
texte de 1'ordonnance. L'Executif a la possibility
d'adresser un message b la population par Ie biais
d'une communication de 1'Executif. Pour lui, Ie princi-
pal canal d'information doit etre 1'affichage, relaye
ensuite par les circuits normaux d'information.

Un autre membre abonde dans Ie meme sens et
critique 1'imprecision du texte de 1'amendement n" 97 :
s'agit-il par exemple des chatnes a audience nationale
ou regionale ?

En outre, il estime que cet amendement aurait
mieux sa place ^ 1'article 8.
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De Staatssecretaris antwoordt hierop dat de bekend-
making via radio reeds in de organieke wet van 1962
was bepaald. Sindsdien zijn nieuwe media ontwikkeld.
Het lijkt hem logisch om enkel het principe hier over te
nemen en daarna de keuze van de media en het vast-
leggen van de nadere regels inzake verspreiding over
te laten aan het oordeel van de Executieve, rekening
houdend met name met de kosten die de verspreiding
van zo'n boodschap met zich meebrengt.

De Staatssecretaris doet bovendien opmerken dat,
bij toepassing van lid 2 van artikel 8, de gemeenten
kunnen beslissen over alle bijkomende vormen van
bekendmaking, waarvoor trouwens subsidies op de
begroting van het Gewest zijn ingeschreven.

Naar aanleiding van amendement nr. 42 stelt de
Staatssecretaris vast dat niet alle gemeenten beschik-
ken over een informatiekrant. Wat de reclamebladen
aangaat, is het zo dat zij nogal ongelijkmatig worden
verspreid. Bepaalde kranten die op grote schaal wor-
den verspreid, worden zeifs niet verdeeld in bepaalde
wijken. Dat belet evenwel niet dat, bij toepassing van
het voornoemde artikel 8, de Executieve of de
gemeenten ertoe kunnen beslissen, indien zij dat nodig
achten, om gebruik te maken van dat soort media.

De Staatssecretaris wenst nog tekstverbeteringen aan
te brengen bij dit lid : bedoeld is in de Nederlandse
tekst de woorden « Franstalige » en « Nederlandsta-
lige » van plaats te verwisselen en de term « berichtge-
ving » te vervangen door « aankondiging ».

Die correcties worden aangenomen bij eenparigheid
van alle aanwezige leden.

Le Secretaire d'Etat repond que 1'annonce par voie
radiophonique etait deja prevue dans la loi organique
de 1962. Depuis lors, de nouveaux media sont appa-
rus. II lui parait logique de ne reprendre ici que le
principe, et de laisser ensuite a 1'appreciation de
1'Executif le choix des media et la fixation des modali-
tes de diffusion, compte tenu notamment des couts lies
a la diffusion d'un tel message.

Le Secretaire d'Etat releve en outre, qu'en applica-
tion de 1'alinea deux de 1'article 8, les communes
peuvent decider de toutes formes supplementaires de
publicite, pour lesquelles il est d'ailleurs prevu des
subventions au budget de la Region.

A propos de 1'amendement n° 42, le Secretaire d'Etat
constate que toutes les communes ne disposent pas
d'un journal d'information. Quant auxjournaux publi-
citaires, leur diffusion est assez inegale : certains
journaux de grande distribution ne sont meme pas
distribues dans certains quartiers. Cela n'empeche pas
toutefois, qu'en application de 1'article 8 precite,
1'Executif ou les communes decident d'utiliser, si
besoin en est, ce type de media.

Le Secretaire d'Etat souhaite encore apporter des
corrections de texte a cet alinea : il s'agit d'inverser,
dans le texte neerlandais, les mots « franstalige » et
«nederlandstalige » et de remplacer le terme
« berichtgeving » par « aankondiging ».

Ces corrections sont adoptees a 1'unanimite des
membres presents.

Lid 6 - Alinea 6

Er wordt een amendement (nr. 43) ingediend dat
beoogt de woorden « het ontwerp-plan » te vervangen
door « het volledige dossier van het ontwerp-plan met
een verklarend synthesedocument ».

Een van de indieners van het amendement verklaart
dat het hun bedoeling is om het geheel van documen-
ten beter toegankelijk te maken voor het publiek.
Bovendien lijkt het aangewezen om er een synthesedo-
cument aan toe te voegen, dat de wezenlijke doelstel-
lingen van het ontwerp-plan duidelijk laat uitkomen.

Deze suggestie is met name het resultaat van een
vergelijkende procedurestudie die ter zake gebruikt
worden in andere landen en van wat in de Europese
richtlijn inzake effectbeoordeling wordt voorzien.

Een lid meent dat het ontwerp-plan op zichzelf een
volledig document vormt. Bovendien vraagt hij zich af
weike de betekenis is van de termen « volledig dos-
sier ».

Un amendement (n° 43) visant a remplacer les mots
« le projet de plan » par les mots « le dossier complet
du projet de plan accompagne d'un document de
synthese explicatif » est depose.

Un des auteurs de 1'amendement declare que leur
objectif est de rendre 1'ensemble des documents plus
accessibles au public. En outre, il parait indique d'y
joindre un document de synthese, qui met en evidence
les enjeux essentiels du projet de plan. '

Cette suggestion ressort notamment d'une etude
comparative des procedures utilisees en ce domaine
dans d'autres pays et de ce qui est prevu par la
directive europeenne en matiere d'etudes d'incidence.

Un membre estime que le projet de plan constitue
en lui-meme un document complet. En outre, il se
demande quelle est la signification juridique des ter-
mes « dossier complet ».
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Inzake het voorstel om een synthesedocument aan
het geheel toe te voegen, is hij van mening dat dit
document noodzakelijkerwijs een beperkend, ja zeifs
vereenvoudigd karakter zai hebben en dat het dus een
vertekend beeld van het ontwerp zou kunnen geven.
Volgens hem gaat de synthese reeds in de richting van
de interpretatie.

De indieners van het amendement dienen een
subamendement in, dat beoogt de woorden «het
volledige dossier » te doen vervallen.

Een van de rapporteurs meent zeif ook dat het
synthesedocument onvermijdelijk een beperkend
karakter zai hebben. Bepaalde wezenlijke aspecten
van het project zouden op die manier in de synthese
kunnen worden weggelaten.

Een lid is van mening dat enkel het ontwerp-plan
zoals het door de Executieve is ingediend, aan een
openbaar onderzoek dient te worden onderworpen.

Een van de indieners van het amendement ant-
woordt hierop dat men mekaar geen Liesbeth moet
noemen : in een hele reeks openbare onderzoeken
gaat men reeds op die manier te werk.

Zij geeft het voorbeeld van het lopende onderzoek
in verband met het door de SST te volgen traject.
Waar slechts een synthesedocument ter inzage ligt
voor het publiek in de gemeenten.

In dit geval stelt zij voor beide documenten, het
ontwerp en de synthese, bij het onderzoek beschikbaar
te stellen.

De Staatssecretaris is van mening dat een synthese
hoe dan ook geen reglementaire waarde mag hebben,
omdat zij van nature onvolledig zai zijn. Bovendien
vreest hij verwarring bij het publiek door beide bij het
onderzoek te betrekken.

Quant a la proposition visant £i ajouter un document
de synthese, il estime que ce document aura forcement
un caractere reducteur, voire simplificateur et qu'il
pourrait done donner une image biaisee du projet.
Selon lui, la synthese releve deja du domaine de
1'interpretation.

Les auteurs de 1'amendement deposent un sous-
am'endement, dont Fobjet est de supprimer les mots
« Ie dossier complet ».

Un des rapporteurs estime lui aussi que Ie document
de synthese aura inevitablement un caractere reduc-
teur. Certains aspects essentiels du projet pourraient
ainsi etre omis dans la synthese.

Un membre considere que seui Ie projet de plan, tel
qu'il est depose par 1'Executif, doit etre mis a 1'enquete
publique.

Un des auteurs de 1'amendement replique qu'il ne
faut pas se voiler la face : dans toute une serie
d'enquetes publiques, on precede deja de la sorte.

II cite a titre d'exemple 1'enquete en cours a propos
du schema directeur du TGV ou seui un document de
synthese est accessible au public dans les communes.

Dans Ie cas present, il propose que les deux docu-
ments, Ie projet et la synthese, soient mis a 1'enquete.

Le Secretaire d'Etat est d'avis qu'une synthese ne
peut de toute facon pas avoir une valeur regle-
mentaire, parce qu'elle sera incomplete par nature. De
plus, il craint qu'en mettant les deux a 1'enquete, on
cree la confusion aupres du public.

- Lid 7
5

De Executieve dient een amendement {nr. '92-2) in,
dat ertoe strekt de tekst van dit lid te vervangen door
een nieuwe tekst.

Om aan de Hoofdstedelijke Raad alle bezwaren en
opmerkingen mee te delen die aan de Executieve
werden gericht.

- Alinea 7

L'Executif depose un amendement (n° 92-2) visant a
remplacer le texte de cet alinea par un nouveau texte.

Celui-ci prevoit de communiquer au Conseil de la
Region 1'ensemble des reclamations et des observa-
tions adressees ^ 1'Executif.

- Lid 8

Amendement nr. 66 strekt ertoe de aan de gemeen-
teraden en de adviesorganen toegestane termijn te
verlengen om hun advies te geven, enerzijds omwille
van dwingende redenen die dienen te worden gewet-
tigd, en anderzijds gedurende de zomervakantie.

- Alinea 8

\J'amendement n° 66 vise ^ autoriser 1'allongement
du delai accorde aux conseils communaux et aux
instances consultatives pour rendre leur avis d'une
part, pour des motifs imperieux a justifier et d'autre
part, durant les periodes de vacances d'ete.
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Een van de rapporteurs doet opmerken dat het
tweede uitzonderingsgeval dat in het amendement
wordt vermeld, ook van toepassing is op de Geweste-
lijke Ontwikkelingscommissie.

De Staatssecretaris bevestigt dat men door amende-
ment nr. 99 aan te nemen, ook tegemoet komt aan
de bekommernis van de indieners van amendement
nr. 66.

Wat het eerste gedeelte van het amendement nr. 66
aangaat, doet hij opmerken dat de gemeenten en de
adviesorganen de periode van het openbaar onderzoek
reeds kunnen gebruiken om zich te buigen over het
ontwerp. Zij hebben dus in werkelijkheid honderd-
twintig dagen om hun advies voor te bereiden.

Amendement nr. 92-3 is gelijklopend met het bij het
vorige lid ingediende amendement.

Un des rapporteurs releve que Ie deuxieme cas
d'exception souleve par 1'amendement se pose aussi
pour la Commission regionale de developpement.

Le Secretaire d'Etat affirme qu'en adoptant V amen-
dement n° 99, on repond egalement ^ la preoccupation
des auteurs de 1'amendement n° 66.

En ce qui concerne la premiere partie de 1'amende-
ment n° 66, il fait observer que les communes et les
instances consultatives peuvent dej^ utiliser la periode
de 1'enquete pour examiner le projet. Done, elles ont
en fait cent-vingt jours pour preparer leur avis.

L'amendement n° 92-3 est similaire ^ celui depose a
1'alinea precedent.

Lid 9 - Alinea 9

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 44)' in dat ertoe strekt aan de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie op te leggen een openbare
hoorzitting te organiseren wanneer zij het volledige
dossier van het ontwerp-plan heeft ontvangen.

Zij dienen eveneens een amendement (nr. 45) in dat
ertoe strekt de'Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
op te leggen dat zij de gegrondheid en de regelmatig-
heid van de bezwaren en adviezen die haar zijn
meegedeeld, zou beoordelen en er een synthese van
zou maken. Zij wensen eveneens in de tekst van de
ordonnantie een beginsel op te nemen dat voortvloeit
uit de rechtspraak van de Raad van State.

Dezelfde leden dienen ten slotte een derde amende-
ment (nr. 46) in om de termijn aan de Commissie
verstrekt om haar advies te geven, te verlengen met
dertig dagen.

In antwoord op het eerste amendement herinnert de
Staatssecretaris eraan dat men tijdens het onderzoek
van het ontwerp van gewestplan van 1976 ongeveer
drieduizend opmerkingen had opgetekend! Aangezien
het gewestelijke ontwikkelingsplan globaler is kan men
aannemen dat het aantal nu nog hoger zai zijn. Het
lijkt dus moeilijk om een openbare hoorzitting in te
stellen.

Plusieurs membres deposent un amendement (n0 44)
dont 1'objet est d'imposer a la Commission regionale
de developpement 1'organisation d'une seance d'audi-
tion publique lorsqu'elle a receptionne 1'ensemble du
dossier du projet de plan.

Us deposent egalement un amendement (n" 45)
visant a imposer a la Commission regionale de deve-
loppement d'examiner le bien-fonde et la regularity
des reclamations et des avis qui lui sont transmis et
d'en etablir une synthese. Us souhaitent ainsi intro-
duire dans le texte de 1'ordonnance un principe ressor-
tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Les memes membres deposent enfin un troisieme
amendement (n° 46) tendant & allonger de trente jours
le delai accorde ^ la Commission pour rendre son avis.

En reponse au premier amendement, le Secretaire
d'Etat rappelle que lors de 1'enquete sur le projet de
plan de secteur de 1976, on a enregistre plus ou moins
trois mille observations! Comme le plan regional de
developpement est plus global, on peut penser que le
nombre sera encore plus eleve. Aussi, il parait difficile
d'organiser une audition publique.

Inzake amendement nr. 45 ziet hij niet de noodzaak
in om die rechtspraak in de tekst van de ordonnantie in
te lassen, voor zover de Executieve natuurlijk niet de
bedoeling heeft er zich aan te onttrekken.

A propos de 1'amendement n° 45, il ne voit pas la
necessite d'inserer cette jurisprudence dans le texte de
1'ordonnance dans la mesure ou 1'Executif n'a evidem-
ment pas 1'intention de s'y soustraire.
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Er is immers een constante rechtspraak volgens
weike de verplichting bestaat om te antwoorden op de
klachten van technische aard. Die rechtspraak vindt
men terug bij andere aangelegenheden waarvan ook
een openbaar onderzoek bestaat (cfr. onteigeningen,
klassering, leefmilieu).

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat men ook een
goede formulering zou moeten vinden om deze recht-
spraak onder woorden te brengen, hetgeen met van-
zeifsprekend is. Maar zeifs in de veronderstelling dat
men tQt een goede formulering komt, meent hij nog
dat net gevaarlijk zou zijn om die in de tekst op te
nemen, omdat een mogelijke interpretatie zou zijn dat
men in deze aangelegenheid afstand wil nemen van
een algemene rechtspraak.

Een der rapporteurs voegt eraan toe dat net amen-
dement niet kan worden aangendmen omdat er zou
kunnen uit voortvloeien dat, indien de Commissie
geen advies uitbrengt, de procedure in negatieve zin
gekenmerkt wordt door onregelmatigheid, hetgeen
men dient te vermijden en hetgeen niet zou overeen
komen met de bedoelingen van het ontwerp.

Bovendien mag het niet zo zijn dat, indien de
Commissie niet antwoordt op bepaalde opmerkingen,
zulks tot nietigheid aanleiding kan geven. De Execu-
tieve moet zeif kunnen bijpassen bij het ontbreken van
een antwoord van de Gewestelijke Commissie zoals
dat nu het geval is.

Een ander lid vreest dat de indieners van het
amendement in feite het omgekeerde bereiken van wat
zij nastreven bij het indienen van dit amendement,
omdat zij, door de Gewestelijke Commissie te machti-
gen zich uit te spreken over de gegrondheid en de
regelmatigheid van de adviezen, bezwaren en opmer-
kingen, in feite als resultaat bereiken dat de bestuur-
lijke rechtsmacht aan haar bevoegdheid wordt onttrok-
ken.

Een van de indieners van het amendement ant-
woordt hierop dat zij met het indienen van hun
amendement proberen de taak van de Gewestelijke
Commissie duidelijker te maken. Zij wensen heel
duidelijk het kader af te bakenen waarbinnen zich de
adviezen van de Commissie moeten situeren.

Een lid is het eens met de door de Staatssecretaris
aangehaalde redenen om niet op deze suggestie in te
gaan. Bovendien vindt hij dat dit amendement de
Commissie zou kunnen beletten om op eigen initiatief
adviezen in te winnen, hetgeen haar in principe niet is
verboden. Anderzijds vreest hij dat het onderzoek
naar de gegrondheid van de opmerkingen, bezwaren
en adviezen zou gebeuren volgens vrij subjectieve
criteria.

Ten aanzien van amendement nr. 46 verklaart de
Staatssecretaris dat ingevolge het aannemen van amen-
dement nr. 99 met betrekking tot de verienging
van de termijn tijdens vakantieperiodes, aan de

II y a en effet, une jurisprudence constante suivant
laquelle il y a obligation de repondre aux reclamations
d'ordre technique. Cette jurisprudence se retrouve
dans d'autres matieres pour lesquelles il y a aussi
enquete publique (cfr. expropriations, classement,
environnement).

Le Secretaire d'Etat ajoute qu'il faudrait aussi trou-
ver une bonne formulation pour exprimer cette juris-
prudence, ce qui n'est pas evident. Mais a supposer
meme qu'on arrive ^ une bonne formulation, il estime
que ce serait dangereux de 1'introduire dans le texte
car une interpretation possible serait que 1'on veuille
en la matiere se demarquer par rapport a une jurispru-
dence generate.

Un des rapporteurs ajoute que 1'amendement ne
peut pas etre retenu parce qu'il pourrait en decouler
que, lorsque la Commission n'emet pas d'avis, la
procedure est entachee d'irregularite, ce qu'il y a lieu
d'eviter et qui n'est pas conforme aux intentions du
projet.

En outre, si la Commission ne repond pas a certai-
nes observations, il ne faudrait pas que cela puisse
creer une cause de nullite. L'Executif doit pouvoir
suppleer lui-meme a 1'absence de reponse de la Com-
mission regionale comme cela se fait actuellement.

Un autre membre craint que les auteurs de 1'amen-
dement n'arrivent en fait a 1'effet inverse de celui qu'ils
recherchent en deposant cet amendement, car, en
habilitant la Commission regionale a se prononcer sur
le bien-fonde et la regularite des avis, reclamations et
observations, ils aboutissent en fait a dessaisir la
juridiction administrative de sa competence.

Un des auteurs de 1'amendement replique que, par
le depot de 1'amendement, les auteurs cherchent a
clarifier davantage la mission de la Commission regio-
nale. Ds souhaitent delimiter avec precision le cadre
dans lequel doivent s'inscrire les avis de la Commis-
sion.

Un membre partage les raisons invoquees par le
Secretaire d'Etat pour ne pas suivre cette suggestion.
En outre, il estime que cet amendement pourrait
empecher la Commission de recueiUir des avis de sa
propre initiative, ce qui au depart ne lui est pas
interdit. Par ailleurs, il craint que 1'examen du bien-
fonde des observations, reclamations et avis ne se fasse
suivant des criteres assez subjectifs.

A propos de 1'amendement n° 46, le Secretaire d'Etat
declare que suite a 1'adoption de 1'amendement n" 99
relatif a 1'allongement du delai en periode de vacances
scolaires, la preoccupation des auteurs de 1'amen-



A-108/2-90/91 - 142 - A-108/2- 90/91

bezorgdheid van de indieners van het amendement
reeds ruimschoots is tegemoetgekomen. Het lijkt hem
niet aangewezen om de termijn te verlengen.

Een amendement nr. 122 wordt ingediend. Het
bepaalt dat, indien de Commissie in gebreke blijft om
haar advies te geven, de leden ervan van rechtswege
ontslagnemend zijn.

De indiener ervan beklemtoont dat hij het verras-
send vindt dat men kan toelaten dat de Gewestelijke
Commissie geen advies uitbrengt, gelet op het belang
van het gewestelijke ontwikkelingsplan dat naast de
algemene beleidsverklaring van de Executieve een van
de belangrijkste beleidsinstrumenten van het Gewest
zai worden.

Indien de Gewestelijke Commissie niet in staat is om
de vijf jaar een advies - zeifs een verdeeld advies -
over het gewestelijke ontwerp-plan uit te brengen, zou
het beter zijn dat de leden ervan gedwongen worden
om ontslag te nemen.

Voor de Staatssecretaris mag dit amendement niet
worden aangenomen. De indiener stelt op grond van
vermeende bedoelingen die instanties in een slecht
daglicht, die zullen worden geacht om mee te werken
aan het gewestelijke ontwikkelingsplan. Aangezien de
Gewestelijke Commissie is samengesteld uit afgevaar-
digden die komen uit verschillende adviesorganen, zou
men bovendien op die manier komen tot een trapsge-
wijs ontslagsysteem en een totale desorganisatie van
het door de Executieve ontworpen systeem.

Indien de mogelijkheid waarop door de indiener van
het amendement wordt gewezen, zich op een dag zou
voordoen, zou het volgens hem dan de taak van de
Executieve en de Hoofdstedelijke Raad zijn om er
eventueel hun conclusies uit te trekken.

De Staatssecretaris motiveert vervolgens amende-
ment nr. 92-4 van de Executieve. Dit amendement
beoogt een planning voor de manier waarop het advies
van de Gewestelijke Commissie aan de Gewestraad
wordt meegedeeld.

Een lid vraagt zich af of het niet beter was geweest
om het meedelen van de verschillende adviezen aan de
Gewestraad in een keer te plannen.

De Staatssecretaris zai zich over die suggestie bezin-
nen. Hij bekiemtoont evenwel dat de termijnen niet
identiek zijn.

Een amendement nr. 98 beoogt te voorzien in de
hypothese dat de Gewestelijke Commissie niet geldig
is samengesteld bij gebrek aan aanstelling van de leden
ervan door de Executieve binnen de termijn bepaald in
artikel 9.

dement est deja largement rencontree. II ne lui parait
pas indique d'allonger Ie delai.

Un amendement n° 122 est depose. II stipule que si la
Commission reste en defaut de rendre son avis, ses
membres sont demissionnaires de plein droit.

L'auteur souligne que, vu 1'importance du plan
regional de developpement, lequel deviendra - h c6te
de la declaration de politique generate de 1'Executif -
un des instruments majeurs de la politique de la
Region, il lui parait surprenant que 1'on puisse admet-
tre que la Commission regionale ne remette pas d'avis.

Pour lui, si la Commission regionale n'est pas a
meme de remettre un avis - meme partage - tous les
cinq ans sur Ie projet de plan regional, il vaudrait
mieux que ses membres soient contraints de demissi-
onner.

Pour Ie Secretaire d'Etat, cet amendement ne peut
pas etre accepte. Son auteur fait un proces d'intention
aux instances qui seront amenees ^ participer au plan
regional de developpement. En outre, comme la
Commission regionale est constitute a partir de dele-
gations issues des differentes instances consultatives,
on arriverait ainsi a un systeme de demission en
cascade et done a une disorganisation complete du
systeme concu par 1'Executif.

Selon lui, si 1'eventualite evoquee par 1'auteur de
1'amendement devrait se produire un jour, il appar-
tiendrait alors a 1'Executif et au Conseil de la Region
d'eventuellement en tirer des conclusions.

Le Secretaire d'Etat justifie ensuite 1'amendement
n0 92-4 de 1'Executif. Cet amendement vise b organiser
la communication au Conseil regional de 1'avis de la
Commission regionale.

Un membre se demande s'il n'aurait pas mieux valu
prevoir la communication des differents avis au Con-
seil regional en une seule fois.

Le Secretaire d'Etat reflechira a cette suggestion. II
souligne toutefois que les delais ne sont pas identiques.

Un amendement n" 98 vise ^ prevoir 1'hypothese ou
la Commission regionale n'est pas valablement compo-
see faute de designation de ses membres par 1'Executif
dans le delai present a Particle 9.
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Een van de indieners legt uit dat men in de
hypothese moet voorzien waarbij de Gewestelijke
Commissie met opnieuw aangesteld wordt door de
Executieve en dat men in dat geval de adviestermijn
van de Commissie moet behouderi.

De Staatssecretaris meent dat het amendement een
opiossing biedt voor een probleem dat zich kan
voordoen.

Un des auteurs explique qu'il fallait prevoir 1'hypo-
these ou la Commission regionale n'est pas remise en
place par 1'Executif et preserver dans ce cas Ie delai
d'avis de la Commission.

Le Secretaire d'Etat estime que 1'amendement
resout un probleme qui peut se poser.

- Lid 10

De Staatssecretaris motiveert zijn amendement
nr. 92-5 zeggende dat dit lid verplaatst is naar het begin
van artikel 19 (zie amendement nr. 93-1).

Aangezien de amendementen nrs 47, 48, 49 en 67
geen reden van bestaan meer hebben, worden zij
ingetrokken.

- Alinea 10

Le Secretaire d'Etat justifie son amendement n° 92-5
par le fait que cet alinea a ete deplace en tete de
Particle 19 (cfr. amendement n" 93-1).

Les amendements n°' 47, 48, 49 et 67, devenus sans
objet, sont retires.

***

Amendement nr. 64 (zoals mondeling aangevuld
met een subamendement) wordt aangenomen bij
eenparigheid van de 13 aanwezige leden.

Subamendement nr. 121 wordt verworpen met 11
stemmen tegen 1 stem.

Amendement nr. 96 wordt aangenomen met 11
stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 65 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 3 stemmen.

Subamendement nr. 123 wordt verworpen met 7
stemmen tegen 2 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 92-1 wordt aangenomen met 7
stemmen tegen 2 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 42 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 3 stemmen.

Amendement nr. 97 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 3 onthoudingen.

Amendement nr. 43 (zoals mondeling aangevuld
met een subamendement) wordt verworpen met 9
stemmen tegen 1 stem bij 2 onthoudingen.

Amendement nr. 92-2 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 13 aanwezige leden.

Amendement nr. 66 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 99 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 12 aanwezige leden.

***

L'amendement n° 64 (tel que sous-amende orale-
ment) est adopte a 1'unanimite des 13 membres
presents.

Le sous-amendement n° 121 est rejete par 11 voix
centre 1.

L'amendement n° 96 est adopte par 11 voix et
1 abstention.

L'amendement n° 65 est rejete par 8 voix contre 3.

Le sous-amendement. n° 123 est rejete par 7 voix
contre 2 et 1 abstention.

L'amendement n° 92-1 est adopte par 7 voix contre 2
et 1 abstention.

L'amendement n° 42 est rejete par 9 voix contre 3.

L'amendement n° 97 est adopte par 9 voix et
3 abstentions.

L'amendement n° 43 (tel que sous-amende orale-
ment) est rejete par 9 voix contre 1, et 2 absten-
tions).

L'amendement n0 92-2 est adopte a 1'unanimite des
13 membres presents.

L'amendement n° 66 est retire.

L'amendement n° 99 est adopte a 1'unanimite des
12 membres presents.



A-108/2-90/91 - 144 - A-108/2-90/91

- Amendement nr. 92-3 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 3 onthoudingen.

- Amendement nr. 44 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 1 stem bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 45 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem.

- Amendement nr. 46 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 1 stem.

- Amendement nr. 122 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 92-4 wordt aangenomen met 11
stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 98 wordt aangenomen met 9 stem-
men bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 92-5 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 2 onthoudingen.

- De amendementen nrs 47, 48, 49 en 67 worden
ingetrokken.

Het geamendeerde artikel 18 wordt aangenomen met
9 stemmen tegen 2 stemmen.

L'amendement n° 92-3, est adopte par 9 voix et
3 abstentions.

L'amendement n° 44 est rejete par 8 voix contre 1, et
2 abstentions.

L'amendement n° 45 est rejete par 10 voix contre 1.

L'amendement n° 46 est rejete par 11 voix contre 1.

L'amendement n° 122 est rejete par 10 voix contre 1
et 1 abstention.

L'amendement n° 92-4 est adopte par 11 voix et
1 abstention.

L'amendement n° 98 est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

L'amendement n° 92-5 est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

Les amendements n°" 47, 48, 49 et 67 sont retires.

L'article 18 (amende) est adopte par 9 voix contre 2.

Artikel 19 Article 19

Een amendement nr. 93-1 van de Executieve stelt
voor het eerste lid van het artikel te vervangen. Die
vervanging is gegrond omwille van de amendementen
bij artikel 18.

Het doen vervallen van de woorden « en de bijiage
bedoeld in artikel 9 » in het tweede lid en de vervan-
ging van het derde en het vierde lid, zoals voorgesteld
door amendement nr. 93-2) en 3) zijn te wettigen door
voorgaande amendementen en de bezorgdheid om
duidelijkheid te scheppen inzake de indiening van het
plan.

De indiener van het subamendement nr. 150 acht het
logisch dat de Executieve de gevallen waarin zij geen
rekening houdt met de uitgebrachte adviezen met
redenen omkleedt.

De Staatssecretaris antwoordt hierop dat de Gewes-
telijke Commissie de plicht heeft om aan elk bezwaar
op een met redenen omklede manier tegemoet te
komen. De Executieve houdt rekening met het advies
dat door de Gewestelijke Commissie werd uitgebracht
om haar standpunt te bepalen.

Het subamendement nr. 149 wordt door de indiener
ervan ingetrokken aangezien het geen bestaansreden
meer heeft.

De amendementen nrs 50, 51 en 52 worden door de
indiener ervan ingetrokken aangezien zij geen
bestaansreden meer hebben.

Un amendement n° 93-1 de 1'Executif propose Ie
remplacement du premier alinea de 1'article. Ce rem-
placement se justifie en raison des amendements a
1'article 18.

La suppression des mots «et 1'annexe visee a
1'annexe 9 » au second alinea et Ie remplacement des
troisieme et quatrieme alineas, proposes par 1'amende-
ment n° 93-2) et 3), se justifie par des amendements
anterieurs et un souci de clarification quant au dep6t
du plan.

L'auteur du sous-amendement n" 150 estime logique
que 1'Executif motive les cas ou il ne tient pas compte
des avis exprimes.

Le Secretaire d'Etat repond que la Commission
regionale a 1'obligation de rencontrer toute reclama-
tion de facon motivee. C'est done par rapport a 1'avis
emis par la Commission regionale que 1'Executif se
place.

Le sous-amendement n° 149, devenu sans objet, est
retire par son auteur.

Les amendements n" 50, 51 et 52, devenus sans
objet, sont retires par leur auteur.
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De indiener van de amendementen nrs 68 en 69
wenst dat het ontwerp-plan meegedeeld wordt aan de
Hoofdstedelijke Raad met het oog op een goedkeuring
ervan door de Raad. Op gemeentelijk niveau is enkel
de gemeenteraad bevoegd om plannen goed te keuren.

De Staatssecretaris verwijst naar zijn antwoord in het
kader van de algemene bespreking. Hij herhaalt de
juridische en praktische redenen die tegen de goedkeu-
ring van de plannen door de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad pleiten.

De indiener van amendement nr. 148 meent dat het
logisch is dat de Executieve bij de mededeling van het
plan aan de Hoofdstedelijke Raad een verklaring
aflegt bij toepassing van artikel 96 van het reglement
van de Raad.

De Staatssecretaris antwoordt dat het amendement
een probleem van juridische aard opwerpt: men mag
een principe uit het huishoudelijk reglement van de
Raad niet overdragen naar een ordonnantie.

L'auteur des amendements n0' 68 et 69 souhaite que
Ie projet de plan soit communique au Conseil regional
en vue d'une adoption du plan par celui-ci. Au niveau
communal, seui Ie Conseil communal est competent
pour 1'adoption des plans.

Le Secretaire d'Etat renvoie a sa reponse dans Ie
cadre de la discussion generale. II rappelle les raisons
juridiques et pratiques qui plaident centre 1'adoption
des plans par le Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale.

L'auteur de I'amendement n° 148 estime qu'il est
logique que 1'Executif accompagne la communication
du plan au Conseil regional d'une declaration, avec
application de 1'article 96 du reglement du Conseil.

Le Secretaire d'Etat repond que I'amendement pose
un probleme d'ordre juridique : on ne peut pas trans-
feror dans une ordonnance un principe qui se trouve
dans le reglement d'ordre interieur du Conseil.

***

- Subamendement nr. 149 wordt ingetrokken.

- Subamendement nr. 150 wordt verworpen met 9
stemmen tegen 1 stem bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 93-1 wordt aangenomen met 8
stemmen tegen 2 stemmen.

- Amendement nr. 68 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 2 stemmen.

- De amendementen nrs 50, 51 en 52 worden inge-
trokken.

- Amendement nr. 148 wordt verworpen met 7 stem-
men tegen 1 stem bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 69 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 2 stemmen.

- Amendement nr. 93-2) en 3) wordt aangenomen
met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.

Het geamendeerde artikel 19 wordt aangenomen met
8 stemmen tegen 2 stemmen.

***

Le sous-amendement n" 149 est retire.

Le sous-amendement n° 150 est rejete par 9 voix
centre 1 et 1 abstention.

L'amendement n° 93-1 est adopte par 8 voix
centre 2.

L'amendement n° 68 est rejete par 9 voix centre 2.

Les amendements n" 50, 51 et 52 sont retires.

L'amendement n° 148 est rejete par 7 voix centre 1
et 2 abstentions.

L'amendement n° 69 est rejete par 8 voix centre 2.

L'amendement n° 93-2) et 3) est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

L'article 19 (amende) est adopte par 8 voix contre 2.

Artikel 20

Een aantal leden dienen een amendement nr. 134 in,
dat beoogt het artikel te vervangen. Het gaat erom het
artikel aan te passen in het licht van de bij de
voorgaande artikelen aangenomen wijzigingen. De
nieuwe eerste paragraaf moet een grotere doorzichtig-
heid waarborgen. De termijn voor het advies van de
Gewestelijke Commissie wordt van dertig op zestig
dagen gebracht.

Article 20

Des membres introduisent un amendement n" 134
visant a remplacer 1'article. II s'agit d'adapter 1'article
en fonction des modifications adoptees aux articles
precedents. Le nouveau par. I" doit assurer une plus
grande transparence. Le delai d'avis de la Commission
regionale est porte de trente a soixante jours.
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De amendementen nrs 53 en 70 worden door de
indieners ingetrokken omdat ze geen bestaansreden
meer hebben.

Les amendements n°5 53 et 70, devenus sans objet,
sont retires par leurs auteurs.

** ***

Amendement nr. 134 wordt aangenomen met 8
stenunen tegen 2 stemmen.

- L'amendement n° 134 est adopte par 8 voix centre 2.

Artikel 21 Article 21

De amendementen nrs 54 (in hoofdorde) en 71
beogen het artikel te doen vervallen. Het GOP mag
slechts een richtinggevende waarde hebben. A fortiori
geldt dat geen enkele specifieke waarde mag worden
gehecht aan het ontwerp-plan. Ten slotte heeft de
Raad van State kritiek geuit op de formulering van dit
artikel.

De Staatssecretaris verwijst naar zijn antwoord in
het kader van de algemene bespreking. Het artikel is
volledig gerechtvaardigd.

Een amendement nr. 55 (in eerste bijkomende orde)
beoogt het eerste en tweede lid te doen vervallen. In
de fase van het ontwerp-plan moeten de bepalingen
van de andere plannen die ermee in tegenspraak zijn,
behouden blijven om een juridisch vacuum te vermij-
den.

De Staatssecretaris antwoordt dat, de toestand
geblokkeerd is bij tegenspraak. Enerzijds heeft lid 2 de
bedoeling te vermijden dat bestaande bepalingen die
niet conform het ontwerp-plan zijn, verder kunnen
worden toegepast. Anderzijds mogen de bepalingen
van het ontwerp-plan die niet conform de bestaande
bepalingen zijn nog geen bindende kracht hebben
omdat ze in tegenstelling tot de bestaande bepalingen,
nog niet aan een openbaar onderzoek zijn onderwor-
pen. Daaruit volgt dat op bepaalde plaatsen van het
gewestelijk grondgebied de stedebouwkundige toe-
stand gedureride maximum een jaar zai zijn geblok-
keerd. En wel op een dubbele manier. Men zai geen
vergunningen meer uitreiken in de gebieden waarin de
situatie dubbel geblokkeerd is.

Een van de rapporteurs verduidelijkt dat er drie
soorten bepalingen zijn :
- de bepalingen van de oude plannen die niet zijn

geschorst;
- de bepalingen van de nieuwe ontwerp-plannen die

niet in tegenspraak zijn met het oude plan : zij
worden onmiddellijk van toepassing;

- de bepalingen van de nieuwe ontwerpplannen die in
tegenspraak zijn met de oude bepalingen : beide
worden opgeschort.
In het laatste geval is er enkel schorsing en geen

opheffing. Er is dus geen juridisch vacuum of ook geen
gebrek aan bepalingen. Indien na een jaar het nieuwe
plan niet in working is getreden, zijn de oude bepalin-
gen van toepassing.

Des amendements n°' 54 (en ordre principal) et 71
visent a supprimer 1'article. Le PRD ne peut avoir
qu'une valeur indicative. A fortiori, aucune valeur
particuliere ne doit etre attachee au projet de plan.
Enfin, le Conseil d'Etat a critique le libelle de cet
article.

Le Secretaire d'Etat, renvoie a sa reponse dans le
cadre de la discussion generale. L'article a toute son
utilite.

Un amendement n° 55 (en 1" ordre subisidiaire) vise
^ supprimer le 2" alinea. Au stade du projet de plan, les
dispositions des autres plans qui lui sont contraires
doivent etre maintenues afin d'eviter un vide juridi-
que.

Le Secretaire d'Etat repond que lorsqu'il y a contra-
diction, la situation est gelee. D'une part, Falinea 2 a
pour but d'eviter que des dispositions existantes con-
traires au projet de plan puissent poursuivre leurs
effets. D'autre part, les dispositions du projet de plan
non conformes a des dispositions existantes ne peuvent
pas encore avoir force obligatoire puisque, contraire-
ment aux dispositions existantes, elles n'ont pas ete
soumises ^ 1'enquete publique. II s'ensuit qu'^ certains
endroits du territoire regional, la situation urbanisti-
que sera gelee pendant une duree maximale d'un an.
C'est le double gel. On n'octroira pas de permis dans
les zones qui sont frappees par ce double gel.

Un des rapporteurs precise qu'il y a trois categories
de dispositions :
- les dispositions des anciens plans qui ne sont pas

suspendues;
- les dispositions des nouveaux projets de plans qui ne

sont pas contraires a 1'ancien plan : elles deviennent
immediatement d'application;

- les dispositions des nouveaux projets de plans qui
sont contraires aux anciennes dispositions : les deux
sont suspendues.
Dans ce dernier cas, il y a uniquement suspension et

non pas abrogation. II n'y a done pas de vide juridique
ou absence de regles. Si, au bout d'un an, le nouveau
plan n'est pas entre en vigueur, les anciennes disposi-
tions s'appliquent.



A-108/2-90/91 . . - 147 - A-108/2 - 90/91

De Staatssecretaris verduidelijkt bij wijze van voor-
beeld dat, indien er een tegenspraak bestaat over een
van de bestemmingen in een « gemengd » gebied,
enkel deze bestemming geblokkeerd mag worden.
Men blokkeert bestemmingen, niet noodzakelijk volle-
dige gebieden.

De Executieve dient een amendement nr. 124 in dat
verschillende tekstcorrecties voorstelt.

Een amendement nr. 56 (in tweede bijkomende
orde) wordt ingediend met het oog op het verduidelij-
ken van de opmaak van het artikel.

Le Secretaire d'Etat precise a titre'd'exemple, que
s'il y a contradiction a propos d'une des affectations
d'une zone « mixte», seule cette affectation sera
gelee. On gele des affectations, pas necessairement des
zones entieres.

L'Executif introduit un amendement n° 124 propo-
sant diverses corrections de texte.

Un amendement n° 56 (en 2°" ordre subisidiaire) est
introduit visant a clarifier la redaction de 1'article.

***

- De amendementen nrs 54 en 71 worden verworpen
met 9 stemmen tegen 2 stemmen.

- Amendement nr. 55 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding. Amendement
nr. 56 wordt met dezelfde stemming verworpen.

- Amendement nr. 124 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 2 stemmen.

Het geamendeerd artikel 21 wordt aangenomen met
10 stemmen tegen 2 stemmen.

Artikel 22

De amendementen nrs 56 en 72, die beogen het
artikel te doen vervallen, hebben geen enkele reden
van bestaan meer gelet op de stemmingen bij arti-
kel 21.

Artikel 22 wordt aangenomen met 10 stemmen tegen
2 stemmen.

***

- Les amendements n05 54 et 71 sont rejetes par 9 voix
contre 2.

- L'amendement n0 55 est rejete par 10 voix contre 1
et 1 abstention. L'amendement n° 56 est rejete par le
meme vote.

- L'amendement n° 124 est adopte par 10 voix
contre 2.

L'article 21, ainsi amende, est adopte par 10 voix
contre 2.

Article 22

•Les amendements n0 56 et 72 visant a supprimer
1'article deviennent sans objet vu les votes intervenus a
1'article21.

L'article 22 est adopte par 10 voix contre 2.

Artikel 23 Article 23

Lid 1, 2 en 3 - Alineas 1, 2 et 3

Verschillende leden dienen een amendement nr. 58
in dat ertoe strekt de drie eerste leden te vervangen.
Men dient geen reglementaire bepalingen op te nemen
in een plan dat algemene beleidsdoelstellingen ver-
tolkt. Dat is ook de mening van talrijke geraadpleegde
instanties. Een conjuncturele herziening van het hui-
dige streekplan dient geen ordonnantie te wettigen die
de stedebouwkundige toestand gedurende decennia
zai regelen. Men moet vermijden dat bij eike nieuwe
politieke meerderheid de bestemmingen worden ge-
wijzigd. Er zou geen juridische zekerheid meer zijn.

Een van de rapporteurs deelt deze bezorgdheid niet.
De procedure is contradictoir en democratisch. Alle
waarborgen op informatie zijn voorhanden.

Des membres introduisent un amendement n0 58
visant a remplacer les trois premiers alineas. 11 ne faut
pas integrer des dispositions reglementaires dans un
plan traduisant des objectifs de politique generate.
C'est egalement 1'avis de nombreuses institutions con-
sultees. Une revision conjoncturelle du plan de secteur
actuel ne doit pas justifier une ordonnance qui va
reglementer l'urbanisme''bruxellois pendant des decen-
nies. II faut eviter qu'a chaque nouvelle majorite
politique, les affectations soient modifiees. II n'y aurait
plus de securite juridique.

Un des rapporteurs ne partage pas cette inquietude.
La procedure est contradictoire et democratique. Tou-
tes les garanties d'information sont presentes.
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Een van de indieners van het amendement ant-
woordt dat alle stedebouwkundige beslissingen die tot
op vandaag door de Executieve zijn genomen, ingaan
tegen het standpunt van diegenen die de stad verdedi-
gen. De wil tot planning bestaat niet in de beslissingen
van de Executieve.

De Staatssecretaris antwoordt dat de procedure in
kwestie reeds bestaat voor het streekplan. Er is geen
tekort aan democratie. De toestand is nog verbeterd
door de Gewestraad te betrekken bij het uitwerkings-
proces van de plannen en door het oprichten van de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.

Het gewestelijk ontwikkelingsplan is hierarchisch
boven het gewestelijk bestemmingsplan. Het is op het
niveau van het gewestelijk ontwikkelingsplan dat men
de verklaring van de gemaakte keuzes en de gekozen
koers moet vinden, ook wat de ruimtelijke ordening
betreft. Het gewestelijk ontwikkelingsplan vormt een
waarborg voor samenhang.

k
Een lid meent dat de voorgestelde goedkeuringspro-

cedure van de plannen op gewestelijk niveau minder
democratisch is dan die weike op gemeentelijk niveau
wordt gevolgd.

Vanuit juridisch standpunt is het voor een ander lid
moeilijk te begrijpen hoe plannen door een parlemen-
taire vergadering kunnen worden aangenomen. Dat
schept een probleem van juridische controle. Men
verhindert elk beroep bij de administratieve rechts-
machten.

Een lid antwoordt dat men een plan moet opstellen
dat beroep vermijdt.

Een amendement nr. 73 wordt ingediend; het beoogt
het derde lid te doen vervallen. Dit lid schept een
onzekerheid met betrekking tot de toekenning van
economische of andere aanmoedigingspremies.

De Executieve dient een amendement nr. 125-A in
dat beoogt de drie eerste leden te vervangen, ten einde
de opmaak ervan te verbeteren.

Un des auteurs de 1'amendement repond que toutes
les decisions urbanistiques prises par 1'Executif jusqu'a
present vont dans Ie sens contraire des defenseurs de la
ville. La volonte de planification n'existe pas dans les
decisions de 1'Executif.

Le Secretaire d'Etat repond que la procedure en
question existe deja pour le plan de secteur. II n'y a pas
de deficit democratique. La situation s'est encore
amelioree par 1'association du Conseil regional au
processus d'elaboration des plans et la creation de la
Commission regionale de developpement.

Le PRD se situe hierarchiquement au-dessus du
PRAS. C'est au niveau du PRD qu'il faut trouver
1'explication des choix et des orientations, y compris en
matiere d'amenagement du territoire. Le PRD est une
garantie de coherence.

Un membre considere que la procedre d'adoption
des plans proposes au niveau regional est moins
democratique que celle suivie au niveau communal.

D'un point de vue juridique, un autre membre
comprend difficilement comment des plans peuvent
etre adoptes par une assemblee parlementaire. Cela
cree un probleme de contr61e juridietionnel. On empe-
che tout recours devant les juridictions adminis-
tratives.

Un membre repond qu'il faut faire un plan qui evite
des recours.

Un amendement n" 73 est introduit visant a suppri-
mer le 3"" alinea. Cet alinea cree une incertitude
concernant 1'octroi des incitants economiques ou
autres.

L'Executif introduit un amendement n0125-A visant
a remplacer les trois premiers alineas en vue d'en
ameliorer la redaction.

Lid 4 - Alinea 4

Een amendement nr. 74 wordt ingediend dat beoogt
lid 4 te doen vervallen en te vermijden dat er een
juridisch vacuum ontstaat indien de Executieve geen
gewestelijk ontwerp-plan binnen de gestelde termijnen
heeft vastgesteld.

Een amendement nr. 75 (in bijkomende orde) wordt
ingediend dat beoogt lid 4 te vervangen.

Een van de rapporteurs antwoordt dat lid 4 de
Executieve moet verplichten haar beleid aan advies en
overleg te onderwerpen.

Un amendement n° 74 est introduit visant a suppri-
mer 1'alinea 4 et ^ eviter un vide juridique si 1'Executif
n'a pas arrete de projet de plan regional dans les delais
prescrits.

Un amendement n° 75 (en ordre subsidiaire) est
introduit visant a remplacer 1'alinea 4.

Un des rapporteurs repond que 1'alinea 4 doit
obliger 1'Executif a soumettre sa politique a la consul-
tation et a la concertation.
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Het amendement nr. 59 wordt, omdat het geen
reden van bestaan meer heeft, door de indieners
ingetrokken.

De Executieve dient een amendement nr. 125-B in
dat beoogt de terminologie af te stemmen op de in
artikel 18, lid 4 gebruikte terminologie.

L''amendement n° 59, devenu sans objet, est retire
par ses auteurs.

L'Executif introduit un amendement n° 125-B visant
a coordonner la terminologie avec 1'article 18, qua-
trieme alinea.

***

- Amendement nr. 58 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 73 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 125-A wordt aangenomen met 9
^stemmen tegen 2.

- Amendement nr. 74 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 75 wordt verworpen met dezelfde
stemming.

- Amendement nr. 125-B wordt aangenomen met 9
stemmen tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 59 wordt ingetrokken.

Het geamendeerde artikel 23 wordt aangenomen met
9 stemmen tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

***

- L'amendement n° 58 est rejete par 9 voix contre 1 et
1 abstention.

- L'amendement n° 73 est rejete par 9 voix contre 1 et
1 abstention.

- L'amendement n° 125-A est adopte par 9 voix
contre 2.

- L'amendement n° 74 est rejete par 9 voix contre 1 et
1 abstention.

- L'amendement n° 75 est rejete par Ie meme vote.

- L'amendement n° 125-B est adopte par 9 voix contre
1 et 1 abstention.

- L'amendement n° 59 est retire.

L'article 23 (amende), est. adopte par 9 voix contre 1
et 1 abstention.

Artikel 24 Article 24

Amendement nr. 76 wordt door de indieners inge-
trokken, gelet op de stemmingen bij de artikelen 18,19
en 20.

Verschillende leden dienen een amendement nr. 60
in dat beoogt de verplichting op te leggen om de
plannen te herzien waarvan bepaalde beschikkingen
werden opgeheveri. Die herziening dient te gebeuren
binnen het jaar dat volgt op de opheffing.

De Staatssecretaris antwoordt dat de uit te voeren
wijzigingen geregeld worden in latere artikels. Men zai
geval per geval moeten oordelen of een wijziging
opportuun is. De artikels 42 en 55 maken de nodige
aanpassingen mogelijk. De principes over hoe moet
worden ingegrepen, zijn vastgelegd, maar ze zullen
worden toegepast naargelang zulks vereist is. Er is
eigenlijk geen juridisch vacuum in die zin dat de
bepalingen van het plan van hoger rang zich in de
plaats stellen van de ingetrokken bepalingen.

De Staatssecretaris vraagt het amendement te ver-
werpen.

L''amendement n° 76 est retire par ses auteurs vu les
votes intervenus aux articles 18, 19 et 20.

Des membres introduisent un amendement n° 60
visant ^ imposer 1'obligation de reviser les plans dont
certaines dispositions ,ont ete abrogees. Cette revision
doit se faire dans 1'annee qui suit 1'abrogation.

Le Secretaire d'Etat repond que les modifications qui
devraient etre operees sont reglees par des articles
ulterieurs. II faudra juger cas par cas de 1'opportunite
de la modification. Les articles 42 et 55 permettent les
adaptations necessaires. Les principes d'intervention
sont fixes, mais ils seront appliques selon les necessi-
tes. II n'y a pas a' proprement parler de « vide juridique
» dans la mesure ou les dispositions du plan superieur

, se substituent aux dispositions abrogees.

Le Secretaire d'Etat demande le rejet de 1'amende-
ment.

* **^ ' ^ ̂
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- Amendement nr. 76 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 60 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

Artikel 24 wordt aangenomen met 9 stemmen tegen
1 stem, bij I onthouding.

- L'amendement n° 76 est retire.

- L'amendement n° 60 est rejete par 9 voix contre 1 et
1 abstention.

L'article 24 est adopte par 9 voix contre 1 et
1 abstention.

Artikel 25

Artikel 25 wordt zander opmerkingen bij eenparig-
heid van de II aanwezige leden aangenomen.

Article 25

L'article 25 est adopte sans observations et a I'unani-
mite des 11 membres presents.

Artikel 26 Article 26

Lid 1 - Alinea 1"

Verschillende leden dienen een amendement nr. 103
in dat beoogt de eerste zin te vervangen. Het geweste-
lijk bestemmingsplan dient de ruimtelijke ordening op
gewestelijk niveau te regelen,

De autonomie van het gewestelijke bestemmings-
plan in verhouding tot het gewestelijke ontwikkelings-
plan dient te worden bevestigd. Het laatstgenoemde
kan de opmaak van het gewestelijk bestemmingsplan
enkel inspireren door de opties die het vertolkt.

De bewering « Het gewestelijke bestemmingsplan
geeft een nadere omschrijving van het gewestelijke
ontwikkelingsplan en vult dit aan » is overigens niet
juist en onlogisch, omdat ze niet dezelfde bedoeling
hebben. Het gewestelijke bestemmingsplan behandelt
enkel de ruimtelijke ordening, terwiji het gewestelijke
ontwikkelingsplan gaat over het geheel van doelstellin-
gen en middelen voor de ontwikkeling van het Gewest,
met inbegrip van diegene die betrekking hebben op de
ruimtelijke ordening.

Een der rapporteurs antwoordt dat het essentieel is
dat de filosofie van het gewestelijk ontwikkelingsplan
het gewestelijk bestemmingsplan bepaalt.

De Staatssecretaris vraagt het amendement te ver-
werpen; het sluit aan bij de visie over een enkel
richtinggevende waarde van het gewestelijk ontwikke-
lingsplan,die reeds door de indieners vanhet amende-
ment verdedigd werd.

- Lid 2

De Executieve dient een amendement nr. 126-A in
dat beoogt de woorden « met name » te doen verval-
len.

Een amendement nr. 104 beoogt het punt 2° te
vervangen. Men dient niet meer te verwijzen naar de
opdeling van de stad in verschillende specifieke gebie-
den bestemd voor een algemene functie, nu er een
consensus over de noodzakelijke vermenging van func-
ties in de stad bestaat.

Des membres introduisent un amendement n° 103
visant a remplacer la premiere phrase. Le PRAS doit
regler 1'amenagement du territoire a 1'echelle de la
Region.

L'autonomie du plan regional d'affectation du sol
par rapport au plan de developpement regional doit
etre affirmee. Ce dernier ne peut qu'inspirer la redac-
tion du PRAS par les options qu'il traduit.

II est par ailleurs inexact et illogique de pretendre
que le plan regional d'affectation du sol« precise, en le
completant » le plan de developpement regional dans
la mesure ou ils n'ont pas le meme objet. Le plan
d'affectation du sol ne traite que d'amenagement du
territoire, alors que le plan de developpement regional
concerne 1'ensemble des objectifs et des moyens de
developpement de la Region, y compris ceux qui
concernent 1'amenagement du territoire.

Un membre repond qu'il est essentiel que la philo-
sophic du PRD determine le PRAS.

Le Secretaire d'Etat demande le rejet de 1'amende-
ment qui s'inscrit dans 1'optique d'une valeur seule-
ment indicative du PRD, deja defendue par les auteurs
de 1'amendement.

- Alinea 2

L'Executif introduit un amendement 126-A visant a
supprimer le mot « notamment ».

Un amendement n° 104 vise a remplacer le secundo.
II ne faut plus faire reference au decoupage de la ville
en differentes zones specialisees affectees Si une fonc-
tion generale, main tenant qu'il existe un consensus sur
la necessaire mixite des fonctions dans la ville.
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Een van de rapporteurs is het ermee eens om te
zeggen dat dit concept inderdaad voorbijgestreefd is.
De moderne visie over het gemengde karakter wordt
evenwel door de tekst niet tegengesproken.

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat het begrip «
gebied » een element van opdeling van de ruimte is dat
het mogelijk maakt er bepaalde voorschriften aan vast
te knopen. Daartoe kan het gemengde karakter van
verschillende bestemmingen behoren. De tekst van het
2° is een technische tekst en niet een ideologische
stellingname.

Op het 3° wordt een amendement nr. 105 ingediend dat
beoogt ook het openbaar vervoer bij de maatregelen
van aanleg van verkeerswegen op te nemen.

De Staatssecretaris antwoordt dat de yoorgestelde
formulering, die reeds in het gewestplan wordt
gebruikt, ook het openbaar vervoer omvat.

Op het 4° wordt een amendement nr. 77-1 ingediend
dat de term «. economisch » expliciet mee opneemt.
De Executieve stemt met het amendement in.

Op het 4° wordt een amendement nr. 77-2 ingediend
dat de stadvernieuwing mee opneemt.

De Staatssecretaris antwoordt dat de stadvernieu-
wing een transversaal impliciet begrip is dat niet als zo-
danig moet worden vermeld.

Verschillende leden dienen amendementen nrs 135-
A en B in, die beogen een 5° in te lassen met betrek-
king tot de voorschriften betreffende de plaatsing en
de omvang van de gebouwen.

De Staatssecretaris merkt op dat sommige voor-
schriften een algemene draagwijdte voor het hele
grondgebied kunnen hebben en dat andere zich tot een
meer specifiek grondgebied kunnen beperken. De
voorschriften kunnen aangevuld worden met een kaart
of een schema.

De indieners van amendement 'nr. 108 trekken hun
amendement in en sluiten zich aan bij amendementen
nrs 135 A en B.

Een amendement nr. 106 wordt ingediend dat
beoogt het 5° te vervangen, ten einde de verwijzing
naar de gemeentelijke ontwikkelingsplannen te doen
vervallen.

Een amendement nr. • 107 wordt ingediend dat
beoogt een 6° toe te voegen, dat het begrip prioritaire
zones voor stadsvernieuwing bepaalt. De filosofie
ervan neemt die over van de te beschermen of ver-
nieuwen gebieden die een voorwaarde zijn voor de
toekenning van premies voor vernieuwing.

Un des rapporteurs s'accorde a dire que cette
conception est effectivement depassee. Cependant, la
vision moderne de la mixite n'est pas contredite par Ie
texte.

Le Secretaire d'Etat ajoute que la notion de zone est
un element de decoupage de 1'espace qui permet d'y
accrocher certaines prescriptions. Parmi celles-ci, peut
figurer la mixite de diverses affectations. Le texte du
secundo est un texte technique et non pas une prise de
position ideologique.

Un amendement n" 105 est introduit au 3° visant a
inclure les transports publics dans les mesures d'ame-
nagement des voies de communication.

Le Secretaire d'Etat repond que le libelle propose,
qui est deja utilise dans le plan de secteur, inclut les
transports publics.

Un amendement n" 77-1 est introduit au 4° incluant
explicitement le terme « economique ». L'Executif se
rallie a 1'amendement.

Un amendement n° 77-2 est introduit au 4° incluant la
renovation urbaine.

Le Secretaire d'Etat repond que la renovation
urbaine est une notion transversale et implicite, qui ne
doit pas etre mentionnee comme telle.

Des membres introduisant des amendements n° 135-
AetB visant a inserer un 5° relatif aux prescriptions en
matiere d'implantation et de volume des constructions.

Le Secretaire d'Etat remarque que certaines pres-
criptions pourraient avoir une portee generate pour
1'ensemble du territoire et que d'autres pourraient se
limiter a un territoire plus particulier. Les prescrip-
tions peuvent etre completees par une carte ou un
schema.

Les auteurs de Y amendement n° 108 retirent leur
amendement et se rallient aux amendements n° 135 A
etB.

Un amendement n° 106 est introduit visant a rempla-
cer le quinto en vue de supprimer la reference, aux
plans communaux de developpement.

Un amendement n° 107 est introduit visant a ajouter
un sexto prevoyant la notion de zones prioritaires de
renovation urbaine. Leur philosophic reprend celle
des zones a proteger ou ^ renover, qui conditionnent
1'octroi de primes a la renovation.



A-108/2- 90/91 - 152 - A-108/2 - 90/91

De Staatssecretaris herinnert eraan dat er een begrip
« prioritair interventiegebied van het Gewest» bestaat
in het gewestelijk ontwikkelingsplan. Een van de
criteria voor prioriteit kan vernieuwing zijn. Hij bena-
drukt dat de stadsvernieuwing geen bestemming is
maar een handeling die kan beperkt worden in de tijd.

Een van de rapporteurs zegt dat hij positief staat
tegenover een stadsvernieuwingsbeleid. De Execu-
tieve dient gebruik te maken van alle middelen die
haar ter beschikking staan. Na zich te hebben bezon-
nen over de vernieuwing via een specifieke ordonnan-
tie, is het altijd mogelijk om in het toekomstige gewes-
telijke bestemmingsplannen prioritaire vernieuwings-
gebieden door middel van de legendes bij het plan aan
te duiden.

Lid 3

Verschillende leden dienen een amendement nr. 78
in dat beoogt de voorschriften van esthetische aard of
betreffende de plaatsing en de omvang van de gebou-
wen tot algemene voorschriften te beperken.

Een van de rapporteurs onderstreept dat de voor-
schriften of algemeen of specifiek moeten kunnen zijn.

***

- Amendement nr. 103 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 2.

- Amendement nr. 126 wordt aangen.omen met 10
stemmen tegen 1 stem.

- Amendement nr. 104 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem.

- Amendement nr. 105 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem.

- Amendement nr. 77-1 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 11 aanwezige leden.

- Amendement nr. 72-2 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 2.

- Amendementen nrs 135-A en B worden aangeno-
men bij eenparigheid van de 11 aanwezige leden.

- Amendement nr. 106 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 107 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 2.

- Amendement nr. 78 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 108 wordt ingetrokken.

Het geamendeerde artikel 26 wordt aangenomen met
9 stemmen tegen 2.

Le Secretaire d'Etat rappelle qu'il existe une notion
de zone d'intervention prioritaire de la Region dans le
PRD. Un des criteres de priorite peut etre la renova-
tion. II souligne que la renovation urbaine n'est pas
une affectation mais une action qui peut etre limitee
' dans le temps.

Un des rapporteurs se dit favorable a une politique
de renovation urbaine. L'Executif doit utiliser tous les
outils qui sont a sa disposition. Apres avoir reflechi sur
la renovation a travers une ordonnance specifique, il
est toujours possible d'indiquer dans le futur PRAS
des zones prioritaires de renovation par le biais des
legendes du plan.

Alinea 3

Des membres introduisent un amendement n° 78
visant a limiter les prescriptions d'ordre esthetique ou
relatives a 1'implantation et au volume des construc-
tions, a des prescriptions generates.

Un des rapporteurs souligne que les prescriptions
doivent pouvoir etre soit generales, soit partlculieres.

***

- L'amendement n° 103 est rejete par 9 voix contre 2.

L'amendement n° 126 est adopte par 10 voix centre
1.

L'amendement n" 104 est rejete par 10 voix contre 1.

L'amendement n° 105 est rejete par 10 voix contre 1.

L'amendement n° 77-1 est adopte a 1'unanimite des
11 membres presents.

L'amendement n° 77-2 est rejete par 9 voix contre 2.

Les amendements n° 135-A et B sont adoptes a
1'unanimite des 11 membres presents.

L'amendement n° 106 est rejete par 9 voix contre 1
et 1 abstention.

L'amendement n° 107 est rejete par 9 voix contre 2.

L'amendement n° 78 est rejete par 9 voix contre 1 et
1 abstention.

L'amendement n° 108 est retire.

L'article 26 (amende) est adopte par 9 voix centre 2.
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Artikel 27 Article 27

Amendement nr. 109 wordt, als gevolg van de
verwerping van het op artikel 23 ingediende amende-
ment 58, door zijn indiener ingetrokken.

Amendement nr. 110 wordt aldus amendement in
hoofdorde. Het is bedoeld om de voorwaarden te
bepalen onder deweike het gewestelijk bestemmings-
plan van het gewestelijk ontwikkelingsplan kan afwij-
ken en dus beter overeenstemmen met het advies van
de Raad van State.

De Staatssecretaris geeft het volgende antwoord :
artikel 27, 37 en 47 van het ontwerp van ordonnantie
bepalen de afwijkingsregels tussen een hoger plan en
een lager plan en wijzen niet op een laksheid tegenover
de bestaande toestand, noch tegenover de rechtspraak
van de Raad van State (Meubelcentrale Heylen).

V66r dit besluit in 1988 werd uitgevaardigd, ging de
Raad van State de wettelijkheid van een afwijking na
op basis van de ontleding van de afwijking van de
essentiele gegevens van het plan. Door twee bijko-
mende afwijkingsvoorwaarden op te leggen, geeft het
ontwerp de Raad van State de mogelijkheid eike afwij-
king te bestraffen die niet tegelijkertijd aan deze
voorwaarden voldoet.

Indien men bovendien de door de Raad van State in
het bovenvermelde besluit opgesomde voorwaarden
aandachtig onderzoekt, stelt men vast dat artikel 27,
37 en 47 elk van deze vier voorwaarden overnemen,
maar anders formuleren. ,

Het spreekt trouwens vanzelf dat het begrip « afwij-
king », indien zij voor alle plannen dezelfde is, geba-
seerd is op aan elk plan, in functie van de verschillende
schalen ervan, aangepaste werkelijkheden. Dit belet
geenszins op elk soort plan dezelfde afwijkingscriteria
toe te passen.

Een van de indieners van het amendement meent
dat de tekst nog een leemte vertoont, aangezien hij
niet duidelijk aangeeft weike procedure wordt gevolgd
om na te gaan of de motivatie voor de afwijking al dan
niet aanvaardbaar is.

Er zou een arbitrage-instelling moeten worden
opgericht, met als opdracht de goede gegrondheid van
de naar voor gebrachte argumentering na te gaan. Om
ideale onpartijdigheidsvoorwaarden te bieden, stelt hij
trouwens voor dat het Stedebouwkundig College voor
eike afwijking van een lager plan tegenover een hoger
plan voorafgaand advies uitbrengt (amendement
nr. 111).

L''amendement n° 109 est retire par ses auteurs, suite
au rejet de 1'amendement n° 58 qui avait ete depose a
Particle 23.

l^amendement n°110 vient ainsi en ordre principal.
II tend a fixer avec plus de precision les conditions dans
lesquelles Ie plan regional d'affectation du sol peut
deroger au plan regional de developpement et done
mieux se conformer a 1'avis du Conseil d'Etat.

Le Secretaire d'Etat fournit la reponse suivante : les
articles 27, 37 et 47 du projet d'ordonnance regissant le
lien derogatoire entre un plan superieur et un plan
inferieur ne constituent pas une position laxiste par
rapport a la situation existante et meme par rapport a
la jurisprudence du Conseil d'Etat (Meubelcentrale
Heylen).

Avant cet arret de 1988, le controle par le Conseil
d'Etat de la legalite d'une derogation se faisait par
1'analyse de la portee de la derogation avec les donnees
essentielles du plan. En imposant deux conditions
supplementaires a la derogation, le projet d'ordon-
nance permet au Conseil d'Etat de sanctionner toute
derogation qui ne repondrait pas simultanement & ces
conditions.

De plus, si 1'on .examine attentivement les conditions
emises par le Conseil d'Etat dans 1'arret susmentionne,
on constate que les articles 27, 37 et 47 reprennent
1'ensemble des quatre conditions mais libellees diffe-
remment.

Par ailleurs, il va de soi que la notion de derogation,
si elle est la meme pour tous les plans, correspond ^
des realties adaptees a chaque plan en fonction des
echelles differentes que ceux-ci ont. Ceci n'empeche
nullement d'appliquer, pour chaque type de plan, les
memes criteres a cette derogation.

Un des auteurs de 1'amendement considere qu'il
reste encore une lacune dans le texte, car celui-ci
n'indique pas clairement suivant queue procedure on
se prononcera sur le caractere acceptable ou non de la
motivation donnee a la derogation.

II faudrait creer une instance d'arbitrage chargee
d'examiner le bien-fonde de 1'argumentation avancee.
Pour offrir des conditions ideales d'impartialite, il
propose d'ailleurs un avis du College d'Urbanisme
prealable a toute derogation d'un plan inferieur vis-a-
vis d'un plan superieur (Amendement n° 111).
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De Staatssecretaris zegt dat, aangezien het bestem-
mingsplan door de Executieve wordt vastgelegd,
alleen de Raad van State zich over de afwijkingen kan
spreken. Het probleem zou trouwens op het vlak van
de Hoofdstedelijke Raad kunnen worden besproken.

Gelet op de voor de wijziging van het gewestelijk
bestemmingsplan opgelegde procedure, zullen de ver-
schillende adviesinstanties automatisch over de afwij-
kingen tegenover het gewestelijk ontwikkelingsplan
worden ingelicht.

Een van de indieners van het amendement zegt dat
het hier niet de bedoeling is zich over het politieke
aspect uit, te spreken, maar na te gaan of de nieuwe
noden op correcte wijzen werden verantwoord.

De Staatssecretaris herinnert dat het Stedebouwkun-
dig College niet in die optiek werd opgevat : het is een
fase in de beroepsprecedure.

Amendement nr. 80 is bedoeld om geen afwijking
toe te staan van gegevens die in het gewestelijk
ontwikkelingsplan duidelijk als essentiele gegevens
worden aangeduid.

De Staatssecretaris is van mening dat dit voorstel in
de praktijk onhaalbaar zai blijken, omdat het zou
veronderstellen dat alle plannen lijn per lijn worden
uitgerafeld, zodat alle als essentieel beschouwde gege-
vens kunnen geidentificeerd worden. Het volstaat naar
de rechtspraak van de administratieve rechtbanken te
verwijzen.

Meerdere leden dienen een amendement (nr. 136) in
dat bedoeld is om enerzijds interpretatieverwarring
tussen artikel 17 en 27 te vermijden en om anderzijds
een tekstoverbodigheid te schrappen.

Le Secretaire d'Etat repond que, puisque Ie plan
regional d'affectation du sol est arrete par 1'Executif,
seui le Conseil d'Etat pourrait se prononcer sur les
derogations. Par ailleurs, la question pourrait etre
evoquee au niveau du Conseil de la Region.

En outre, en raison de la procedure imposee pour la
modification du plan regional d'affectation du sol, les
diverses instances consultatives seront automatique-
ment mises au courant des derogations par rapport au
plan regional de developpement.

Un des auteurs de 1'amendement replique qu'il ne
s'agit pas ici de se prononcer sur 1'aspect politique,
mais de verifier si les besoins nouveaux sont correcte-
ment justifies.

Le Secretaire d'Etat rappelle que le College d'Urba-
nisme n'a pas etc concu dans cette optique : il est une
etape dans la procedure de recours.

L''amendement n° 80 vise a ne pas permettre de
derogation aux donnees qui seraient definies expresse-
ment dans le plan regional de developpement comme
etant essentielles.

Pour le Secretaire d'Etat, cette suggestion va s'averer
impraticable, car elle supposerait que Tensemble des
plans soient annotes ligne par ligne, de facon a
identifier toutes les donnees considerees comme essen-
tielles. II suffit de s'en referer a la jurisprudence des
juridictions administratives.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n" 136) visant a eviter une confusion d'interpretation
entre les articles 17 et 27 d'une part, et a supprimer
une redondance de texte d'autre part.

*** ***

- Amendement nr. 109 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 110 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.
Amendement nr. Ill (in bijkomende orde) wordt
verworpen met 10 stemmen tegen 1 stem, bij 1 ont-
houding.

- Amendement nr. 80 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 2, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 136 wordt aangenomen met 10
stemmen bij 2 onthoudingen.

Het aldus geamendeerde artikel 27 wordt aangeno-
men met 10 stemmen tegen 2.

L'amendement n° 109 est retire.

L'amendement n° 110 est rejete par 10 voix contre 1
et 2 abstentions.
L'amendement n° 111 (en ordre subsidiaire) est
rejete par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement n° 80 est rejete par 10 voix contre 2
et 1 abstention.

L'amendement n° 136 est adopte par 10 voix et
2 abstentions.

L 'article 27 (amende) est adopte par 10 voix contre 2.
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Artikel28 . Article 28

Lid I Almea I"

Amendement nr. 112, hetzelfde ak het op artikel 14
ingediende amendement, wordt door zijn indiener
verantwoord.

Een lid deelt het standpunt van de indieners van het
amendement, omdat hij van mening is dat het inscha-
kelen van een erkend projectontwerper in sommige
gevallen ten zeerste tot een globale stedebouwkundige
visie kan bijdragen.

De Staatssecretaris verwijst naar de bespreking van
artikel 14. Hij zegt nogmaals dat zowel het gewestelijk
ontwikkelingsplan als het gewestelijk bestemmings-
plan door de Executieve worden opgesteld. Daarte-
genover staat dat de gemeenteraad een projectontwer-
per de opdracht geeft het gemeentelijk ontwikkelings-
plan op te stellen.

De indiener van het amendement zegt hierop dat het
artikel in zijn huidige vorm de Executieve de mogelijk-
heid biedt een niet-erkende projectontwerper in te
schakelen. Waarom niet in een erkenningsprocedure
voorzien?

Een ander lid geeft als voorbeeld het vervoersplan,
het zogenaamde IRIS-plan, dat in principe door de
administratie moet worden opgesteld. In feite werken
tal van studiebureaus aan de opstelling van dit plan
mee.

Een lid is van mening dat de onderaannemers
waarop de Executieve een beroep zou doen, erkend
moeten zijn.

De Staatssecretaris kan het amendement niet steu-
nen : het zou tot gevolg hebben dat eike mogelijk door
de Executieve geraadpleegde deskundige een erkend
specialist zou moeten zijn. Hij wijst nogmaals op de
verschillen op gewestelijk en gemeentelijk vlak wat de
aanwijzing van de ontwerper van het ontwerp-plan
betreft.

Lid 2

Amendement nr. 127-A van de Executieve wordt
verantwoord door een herschikking van de tekst van
het artikel, in overeenstemming met het op artikel 18
aangenomen amendement 92.

Amendement nr. 79 wordt door zijn indiener inge-
trokken.

Lid 3 en 4

Amendement nr. 127-B van de Executieve werd
reeds verantwoord. Amendement nr. 127-C is bedoeld
om het 4de lid te schrappen en naar artikel 30 te
verplaatsen.

L'amendement n0 112, qui est identique a celui
depose a 1'article 14, est justifie par son auteur.

Un membre partage Ie point de vue des auteurs de
1'amendement, car il estime que 1'appel a un auteur de
projet agree peut, dans certaines circonstances, etre
d'un grand apport pour avoir une vision urbanistique
globale.

Le Secretaire d'Etat se refere a la discussion qui a
deja eu lieu a 1'article 14. II repete que tant le plan
regional de developpemerit que le plan regional d'af-
fectation du sol sont elabores par 1'Executif. A 1'in-
verse, pour le plan communal de developpement, le
Conseil communal charge un auteur de projet de
1'elaborer.

L'auteur de 1'amendement replique que tel qu'il est
libelle, 1'article permet a 1'Executif de faire appel a un
auteur de projet non agree. Pourquoi ne pas prevoir
une procedure d'agrement?

Un autre membre cite 1'exemple du plan de deplace-
ment IRIS, qui doit en principe etre realise par
1'administration. En fait, de nombreux bureaux d'etu-
des inter viennent dans la realisation de ce plan.

Un membre estime que les sous-traitants auxquels
1'Executif fait eventuellement appel, doivent etre
agrees.

Le Secretaire d'Etat ne peut souscrire a 1'amende-
ment : il aurait pour consequence que tout expert
eventuellement consulte par 1'Executif, devrait etre
agree. II rappelle la difference entre les niveaux
regional et communal quant a I'auteur du projet de
plan.

Alinea 2

'L'amendement n0127-A de 1'Executif est justifie par
un remaniement du texte de 1'article en coordination
avec 1'amendement n° 92, adopte a 1'article 18.

'L'amendement n° 79 est retire par son auteur.

Alineas 3 et 4

'L'a'mendement-n'' 127-B de 1'Executif a deja ete jus-
tifie. Un amendement n° 127-C propose de supprimer
le quatrieme alinea en vue de le deplacer a 1'article 30.
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Lid5

Amendement nr. 81, dat geen bestaanreden meer
heeft, wordt door zijn indiener ingetrokken. Amende-
ment nr. 127-D wordt als tekstcorrectie aangenomen.

Lid 6 en 7

Amendement nr. 128-A en B worden eveneens als
tekstcorrectie aangenomen.

Amendement nr. 137 wil langs radio en TV het
openbaar onderzoek van het gewestelijk bestemmings-
plan bekendmaken. Dit amendement heeft hetzelfde
onderwerp als het op artikel 18 aangenomen amende-
ment.

Lid 8

Amendement nr. 113 heeft hetzelfde onderwerp als
het op artikel 18 aangenomen amendement nr. 43.

Alinea 5

L'amendement n° 81, devenu sans objet, est retire
par son auteur. 'L'amendement n° 127-D et E est adopte
comme correction de texte.

Alinea 6 et7

'[-.''amendement n° 128-A et B est egalement adopte
comme correction de texte.

Un amendement n° 137 propose la diffusion de 1'avis
d'enquete publique du plan regional d'affectation du
sol par voie radiophonique et televisee. Cet amende-
ment est identique a celui adopte a 1'article 18.

Alinea 8

L'amendement n° 113 est identique a 1'amendement
n0 43 a 1'article 18.

Lid 9 Alinea 9

Wat amendement nr. 127-F betreft, meent een lid
dat het aangewezen zou zijn dat de Executieve de
gemeenten een kopie bezorgd van alle opmerkingen
die hen specifiek aanbelangen. De gemeenten zouden
inderdaad moeten op de hoogte zijn van deze opmer-
kingen alvorens hun advies uit te brengen.

De Staatssecretaris zegt dat dit een aanzienlijk werk
voor de gewestelijke administratie betekent, gelet op
het hoge aantal klachten. Het risiko op fouten tijdens
het sorteren van de potentiele geschillen is bijgevolg
groot. Bovendien kunnen sommige klachten op ver-
schillende gemeenten betrekking hebben.

Het amendement biedt de aanklager de mogelijk-
heid op eigen initiatief zijn opmerkingen aan de
betrokken gemeente mee te delen. Hij wordt dan ook
op deze mogelijkheid gewezen.

Aantwoordend aan een lid zegt een van de rappor-
teurs dat de Hoofdstedelijke Raad zai moeten bepalen
hoe zijn leden de aan de Raad gerichte kopie met de
opmerkingen zullen ontvangen.

Lid 10

Amendement nr. 82 wordt, verwijzend naar de
bespreking van artikel 18, door zijn indiener ingetrok-
ken.

Een lid zegt dat de termijn van de gemeenteraden en
de adviesorganen om advies te verstrekken gelijktijdig
lopen. De 60 dagen waarin voorzien, worden niet
samengevoegd.

Concernant Yamendement n° 127-F, un membre
estime qu'il conviendrait d'imposer la communication
par 1'Executif aux communes d'une copie de toutes les
observations qui les concernent specifiquement. Les
communes devraient, en effet, avoir connaissance de
ces observations avant de rendre leur avis.

Le Secretaire d'Etat repond qu'il s'agit la d'un travail
considerable pour 1'administration regionale vu le
nombre eleve de reclamations. Le risque d'erreur lors
du tri et partant de litiges potentiels est done impor-
tant. De plus, certaines lettres de reclamations peu-
vent porter sur plusieurs communes.

L'amendement prevoit la possibilite pour le recla-
mant de transmettre d'initiative ses observations a la
commune concernee. Son attention est des lors attiree
sur cette possibilite.

En reponse a un membre, un des rapporteurs
precise qu'il appartiendra au Conseil regional d'orga-
niser le mode de communication a ses membres de la
copie des reclamations qui lui sera transmise par
1'Executif.

Alinea 10

'L'amendement n° 82 est retire par son auteur, par
reference a la discussion intervenue a 1'article 18.

Un membre precise que le delai d'avis prevu pour
les conseils communaux et les instances consultatives
est d'un delai parallele. Les soixante jours prevus ne
sont pas cumules.
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De Staatssecretaris gaat hiermee akkoord. Le Secretaire d'Etat marque son accord.

Lid 11 en I Ibis Alineas I I et 27bis

Amendement nr. 114, 1-2-3 heeft hetzelfde onder-
werp als de op artikel 18 ingediende amendementen
44, 45 en 46. Deze amendementen werden reeds
besproken.

Een lid staat bijzonder sceptisch tegenover het nut
van een openbare hoorzitting op regionaal vlak. Deze
procedure is heel nuttig op gemeentelijk vlak, waar zij
een rechtstreekse dialoog creeert, maar op gewestelijk
vlak lijkt de schriftelijke procedure de betrokkenen de
beste waarborgen te bieden.

Amendement 127-H van de Executieve en amende-
ment 138 en 139 hebben eveneens hetzelfde onderwerp
als de op artikel 18 aangenomen amendementen.

Un amendement n0 114, 1-2 et 3, est identique aux
amendements 44, 45 et 46 deposes a 1'article 18. Ces
amendements ont deja ete. debattus.

Un membre est particulierement sceptique sur 1'uti-
lite d'une audition publique au niveau regional. Cette
procedure est tres utile au niveau communal ou elle
organise un dialogue direct. Au niveau regional, la
procedre ecrite semble toutefois etre la meilleure
garantie pour les interesses.

Un amendement n° 127-H de 1'Executif et deux
amendements n°' 138 et 139 sont egalement identiques a
des amendements adoptes a 1'article 18.

Lid 12 en 13

Amendement nr. 15 heeft hetzelfde doel als het op
artikel 18 ingediende amendement nr. 47 : de Execu-
tieve alle dossiers te bezorgen.

De Staatssecretaris wijst erop dat de Executieve het
openbaar onderzoek en de raadplegingsprocedure
heeft gewijzigd. Dit amendement heeft dus geen
bestaansreden meer en wordt door zijn indiener inge-
trokken.

Amendement nr. 127-1 van de Executieve is bedoeld
om de twee laatste leden van het artikel te doen
vervallen, als .gevolg van een herschikking van de tekst
van het artikel.

Alineas 12 et 13

Un amendement n" 115 poursuit le meme objectif
que 1'amendement n° 47 depose a 1'article 18 : il s'agit
de prevoir la transmission de 1'ensemble du dossier a
1'Executif.

Le Secretaire d'Etat souligne que 1'Executif a modi-
fie 1'organisation de 1'enquete publique et de la proce-
dure de consultation. Cet amendement est done
deveriu sans objet. Son auteur le retire.

L''amendement n° 127-1 de 1'Executif propose la
suppression des deux derniers alineas, justifie par le
remaniement du texte de 1'article.

***

- Amendement nr. 112 wordt verworpen met 10 stem-
- men tegen 2.

- Amendement nr. 127-A wordt aangenomen met 11
stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 79 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 127-B wordt aangenomen met 11
stemmen, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 127-C wordt aangenomen met 10
stemmen, bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 81 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 137 wordt aangenomen met 11
stemmen, bij 1 onthouding.

***

L'amendement n° 112 est rejete par 10 voix centre 2.

L'amendement n° 127-A est adopte par 11 voix et
1 abstention.

L'amendement n° 79 est retire.

L'amendement n° 127-B est adopte par 11 voix et
1 abstention.

L'amendement n° 127-C est adopte par 10 voix et
2 abstentions.

L'amendement n° 81 est retire.

L'amendement n° 137 est adopte par 11 voix .et
1 abstention.
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- Amendement nr. 113 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 127-F wordt aangenomen met 9
stemmen, bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 82 wordt ingetrokken.

- Amendement 127-G wordt aangenomen met 11
stemmen, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 114 wordt verworpen met 9'stem-
men tegen 1 stem.

- Amendement nr. 127-H wordt aangenomen met 8
stemmen, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 138 wordt aangenomen met 10
stemmen, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 139 wordt aangenomen met een-
zeifde stemming.

- Amendement nr. 115, 83, 84 en 116 worden inge-
trokken.

- Amendement nr. 127-1 wordt aangenomen met 9
stemmen, bij 2 onthoudingen.

Het geamendeerde artikel 28 wordt aangenomen met
9 stemmen tegen 2.

L'amendement n° 113 est rejete par 10 voix contre 1
et 1 abstention.

L'amendement n° 127-F est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

L'amendement n° 82 est retire.

L'amendement n° 127-G est adopte par 11 voix et
1 abstention.

L'amendement n° 114 est rejete par 9 voix contre 1.

L'amendement n° 127-H est adopte par 8 voix et
1 abstention.

L'amendement n° 138 est adopte par 10 voix et
1 abstention.

L'amendement n° 139 est adopte par Ie meme vote.

Les amendements n°5115, 83, 84 et 116 sont retires.

L'amendement n° 127-1 est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

L'article 28 (amende) est adopte par 9 voix contre 2.

Artikel 29 Article 29

Een amendement nr. 129-A van de Executieve is
bedoeld om dit artikel door een nieuw lid te laten
voorafgaan. Dit amendement heeft hetzelfde onder-
werp als het op artikel 19 aangenomen amendement
nr. 93-1.

Verscheidene leden dienen een subamendement
nr. 189 in dat de Executieve wil verplichten haar
doelstelling te motiveren, in geval deze afwijkt van alle
uitgebrachte adviezen en niet alleen van het advies van
de Gewestelijke Commissie. Dit amendement heeft
hetzelfde onderwerp als het op artikel 19 ingediende
amendement nr. 150.

Een van de rapporteurs en de Staatssecretaris zeggen
dat de Gewestelijke Commissie in haar advies op een
met redenen omklede manier moet tegemoetkomen
aan de klachten en adviezen. De Executieve moet dus
enkel een standpunt innemen tegenover het advies van
de Gewestelijke Commissie. In geval de Commissie
niet aan alle of een gedeelte van de klachten en
adviezen zou tegemoet komen, zou het de taak van de
Executieve zijn eraan tegemoet te komen en de
gevallen die zij niet volgt met redenen te omkleden.
Dit staat op een lijn met de rechtspraak van de
administratieve rechtbanken.

Het subamendement wordt als gevolg van deze
verduidelijking ingetrokken.

. Un amendement n° 129-A de 1'Executif vise a faire
preceder cet article par un nouvel alinea. Cet amende-
ment est identique a 1'amendement n° 93-1 adopte a
1'article 19.

Plusieurs membres deposent un sous-amendement
n° 189, visant a obliger 1'Executif a motiver sa decision
au cas ou il s'ecarte de 1'ensemble des avis exprimes, et
non pas uniquement de 1'avis de la Commission regio-
nale. Cet amendement est identique a celui (n° 150)
depose a 1'article 19.

Un des rapporteurs et Ie Secretaire d'Etat precisent
que la Commission regionale doit, dans son avis,
rencontrer les reclamations et avis de maniere moti-
vee. L'Executif doit done uniquement prednre attitude
par rapport a 1'avis de la Commission regionale. Au
cas ou la Commission n'aurait pas rencontre tout ou
partie des reclamations et avis, il appartiendrait alors a
1'Executif de les rencontrer et de motiver les cas ou il
s'en ecarte. Cette position est conforme a la jurispru-
dence des juridictions administratives.

Le sous-amendement est retire en fonction de cette
precision.
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Een ander lid maakt zich zorgen : is de termijn voor
de goedkeuring van het definitieve plan gekoppeld aan
een strafbepaling?

De Staatssecretaris en een van de rapporteurs verwij-
zen naar de bespreking van artikel 19. Het betreft een
in acht te nemen termijn. De overschrijding ervan kan
vanzelfsprekend aanleiding geven tot een interpellatie
in de Raad.

Dezelfde rapporteur zegt dat hier ook nog een juri-
dische straf aan vasthangt : de opgeschorte (« bevro-
ren ») bepalingen worden opnieuw volledig van toe-
passing.

Amendement nr. 85, dat geen bestaansreden meer
heeft, wordt ingetrokken.

Amendement nr. 129-B en C hebben hetzelfde
onderwerp als het vroegere amendement nr. 93.

***

- Het subamendement nr. 189 wordt ingetrokken.
Amendement nr. 129-A wordt aangenomen met 9
stemmen bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 85 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 129-B en C wordt aangenomen
met 10 stemmen bij 1 onthouding.

Het geamendeerde artikel 29 wordt aangenomen met
9 stemmen tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

Un autre membre s'inquiete : Ie delai d'adoption du
plan definitif est-il assorti d'une sanction?

Le Secretaire d'Etat et un des rapporteurs se referent
au debat intervenu a Particle 19. II s'agit d'un delai
d'ordre. Le depassement peut evidenunent faire 1'ob-
jet d'une interpellation au Conseil.

Le meme rapporteur precise que s'ajoute egalement
une sanction juridique : les dispositions suspendues
(« gelees ») retrouvent leur plein et entier effet.

L'amendement n° 85, devenu sans objet, est retire.

L^amendement n° 129-B et C est identique b un
amendement (n° 93) anterieur.

***

- Le sous-amendement n° 189 est retire.
L'amendement n° 129-A est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

- L'amendement n° 85 est retire.

- L'amendement n° 129-B et C est adopte par 10 voix
et 1 abstention.

L'article 29 (amende) est adopte par 9 voix contre 1 et
I abstention.

Artikel 30 Article 30

Meerdere leden dienen een amendement nr. 140 in
dat bedoeld is om het Iste lid te vervangen. Het gaat
erom erin te voorzien dat, uit zorg voor samenhang,
eike wijziging van het bestemmingsplan slechts kan
voortvloeien uit een wijziging van het gewestelijk
ontwikkelingsplan.

Een spreker merkt op dat deze bepaling bevestigt
dat het gewestelijk bestemmingsplan ondergeschikt is
aan het gewestelijk ontwikkelingsplan en levert kritiek
op de hierarchic van de plannen en op de gemengde
aard van het ontwikkelingsplan.

De indieners van het amendement verdedigen de
algemene filosofie van het ontwerp; filosofie die in het
amendement wordt teruggevonden : het ontwikke-
lingsplan heeft betrekking op alle ontwikkelingsdoel-
stellingen die, wat de ruimtelijk ordening betreft, in
het bestemmingsplan worden vertaald.

Het amendement biedt de waarborg dat het bestem-
mingsplan niet keer op keer wordt gewijzigd. De
Executieve kan het gewestelijk bestemmingsplan
slechts wijzigen door het ontwikkelingsplan te wijzi-
gen. Op die manier vermijdt men ontregeling.

Plusieurs membres deposent un amendement n° 140
visant a remplacer le premier alinea. II s'agit de
prevoir, dans un souci de coherence, que toute modifi-
cation du plan regional d'affectation du sol ne peut
decouler que d'une modification du plan regional de
developpement.

Un orateur remarque que cette disposition confirme
la sujetion du PRAS au PRD et ses critiques a 1'egard
de la hierarchic des plans et du caractere mixte du plan
de developpement.

Les auteurs de 1'amendement defendent la philoso-
phic generate du projet, qui se retrouve dans cet
amendement : le plan regional de developpement
porte sur 1'ensemble des objectifs de developpement,
qui sont traduits pour 1'amenagement du territoire,
dans le plan d'affectation du sol.

L'amendement offre la garantie que le PRAS ne
sera pas modifie au coup par coup. L'Executif ne peut
modifier le PRAS que via une modification du PRD.
On evite ainsi le risque de deregulation.
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Een lid wijst er nog op dat de procedure ab initio
moet worden herbegonnen, de openbare onderzoeken
inbegrepen.

De Staatssecretaris steunt het amendement dat een
verbetering betekent van de oorspronkelijke tekst en
schaart zich ook achter de gegeven verantwoording.

Als antwoord op een lid zegt de Staatssecretaris dat
het overschrijden van de in artikel 29 op een jaar be-
paalde termijn de voortzetting van de uitwerkingspro-
cedure niet in het gedrang brengt.

Un membre souligne encore que la procedure doit
etre reprise ab initio, y compris les enquetes publiques.

Le Secretaire d'Etat souscrit a 1'amendement, qui
ameliore la redaction initiale du texte, ainsi qu'aux
justifications qui y ont ete apportees.

En reponse a un membre, le Secretaire d'Etat pre-
cise que le depassement du delai d'un an fixe a Parti-
cle 29, n'empeche pas la poursuite de la procedure
d'elaboration.

*** ***

- Amendement nr. 140-A en B wordt aangenomen
met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 86 heeft geen bestaanreden meer
en wordt ingetrokken.

Het geamendeerde artikel 30 wordt aangenomen met
9 stemmen tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

L'amendement n° 140-A et B est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

L'amendement n° 86, devenu sans objet, est retire.

L'article 30 (amende) est adopte par 9 voix centre 1 et
1 abstention.

Artikel 31 Article 31

Amendement nr. 170 is bedoeld om dit artikel te
doen vervallen. De indiener verwijst naar zijn vroeger
op artikel 21 ingediend amendement nr. 71.

Amendement nr. 130-A en B heeft hetzelfde onder-
werp als het op artikel 21 aangenomen amendement.
De indieners verwijzen ook hiernaar.

Verscheidene leden dienen een amendement 117-1
en 2 in dat bedoeld is de bepalingen van de van kracht
zijnde vroegere plannen te behouden tot de nieuwe
plannen definitief zijn vastgelegd.

De Staatssecretaris herinnert eraan dat op artikel 21
een gelijkaardig amendement (nr. 55) werd ingediend
en verwijst naar het antwoord inzake dit artikel.

Un amendement n° 170 vise a supprimer cet article.
L'auteur se refere a son amendement anterieur (n° 71)
a 1'article 21.

Un amendement n° 130-A et B, est identique a
1'amendement adopte a 1'article 21. Les auteurs s'y
referent egalement.

Plusieurs membres deposent un amendement n" 117-
1 et 2, visant a maintenir les dispositions' des anciens
plans en vigueur jusqu'a 1'adoption des nouveaux plans
definitifs.

Le Secretaire d'Etat rappelle qu'un amendement
similaire (n° 55) a ete depose a 1'article 21 et se refere a
sa reponse a cet article.

*** ***

- Amendement nr. 170 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 130-A en B wordt aangenomen
met 9 stemmen tegen 2.

- Amendement nr. 117-1 en 2 wordt verworpen met 9
stemmen tegen 1.

Het geamendeerde artikel 31 wordt aangenomen met
9 stemmen tegen 2.

- L'amendement n° 170 est rejete par 9 voix centre 1
et 1 abstention.

- L'amendement n° 130-A et B est adopte par 9 voix
centre 2.

- L'amendement n° 117-1 et 2 est rejete par 9 voix
centre 1.

L'article 31 (amende) est adopte par 9 voix centre 2.
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Artikel32 • - Article 32

Met amendement nr. 118 vervangt men de woorden
« gemeentelijke ontwikkelingsplannen ». Dit amende-
ment verwijst naar de amendementen op hoofdstuk III
van het ontwerp.

Un amendement n° 118 vise la suppression des mots
« plans communaux de developpement ». Cet amen-
dement renvoye a des amendements au chapitre III du
projet.

*** ***

- Amendement nr. 118 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 2.

Artikel 32 wordt aangenomen met 10 stemmen te-
g e f f 2.

L'amendement n° 118 est rejete par 10 voix centre 2.

L'article 32 est adopts, par 10 voix contre 2.

Artikel 33

Dit artikel wordt zonder opmerkingen aangenomen,
bij eenparigheid van de 12 aanwezige leden.

Article 33

Cet article est adopte, sans observations, a I'unani-
mite des 12 membres presents.

Artikel 34 Article 34

Amendement nr. 119 wil in de verplichting voorzien
de plannen te herzien waarvan sommige bepalingen
werden opgeheven. Volgens een van de indieners van
het amendement beantwoordt het aan de logica van
het ontwerp en verhoogt het de leesbaarheid en de
juridische zekerheid van de plannen.

Immers, indien dit amendement niet wordt aange-
nomen, moet er naar het hogere plan verwezen dat de
opheffende bepaling bevat om de nieuwe economie
van het lagere plan tot uiting te brengen.

De Staatssecretaris verwijst naar zijn antwoord bij
artikel 24. Het is niet opportuun een wijzigingstermijn
te bepalen.

De indiener van het amendement dringt erop aan
dat de Executieve er ten minste zou op toezien dat de
gemeenten de plannen bijwerken.

De Staatssecretaris meent dat de verantwoordelijk-
heden niet mogen worden verplaatst. Het zijn de
gemeenten die voor de bijwerking van de plannen
verantwoordelijk zijn. Het Gewest zai er voor zorgen
dat de nodige documenten en inlichtingen aan de
gemeenten worden bezorgd.

***

- Amendement nr. 119 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 bij 1 onthouding.

Artikel 34 wordt aangenomen met 10 stemmen bij 2
onthoudingen.

Un amendement n° 119 vise h prevoir 1'obligation de
revision des plans dont des dispositions ont ete abro-
gees. Selon un de ses auteurs, cet amendement repond
a la logique du projet et augmente la lisibilite et la
securite juridique des plans.

En effet, a defaut d'adopter cet amendement, il
faudra s'en referer au plan superieur qui contient la
disposition abrogatoire pour saisir 1'economie nouvelle
du plan inferieur.

Le Secretaire d'Etat renvoie a sa reponse a 1'arti-
cle 24. II n'est pas opportun de fixer un delai de modifi-
cation.

L'auteur de 1'amendement insiste pour que 1'Execu-
tif s'engage au moins a veiller a la mise b jour des plans
par les communes.

Le Secretaire d'Etat estime qu'il ne faut pas deplacer
les responsabilites. La mise ^ jour des plans commu-
naux releve de la responsabilite des communes. La Re-
gion veillera a transmettre aux communes les docu-
ments et les informations necessaires.

*#*

- L'amendement n° 119 est rejete par 10 voix centre 1
et 1 abstention.

L'article 34 est adopte par 10 voix et 2 abstentions.
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Artikel35 . Article 35

Verschillende leden dienen een amendement nr. 151
in (in hoofdorde) om de artikelen 35 tot 44, dit is het
volledige hoofdstuk betreffende het gemeentelijke
ontwikkelingsplan, te doen vervallen.

Plusieurs membres deposent un amendement n" 151
(en ordre principal) visant a supprimer les articles 35 a
44, soit 1'ensemble du chapitre relatif au plan commu-
nal de developpement.

Een van de indieners van het amendement verant-
woordt dit als volgt :

Un des auteurs de 1'amendement Ie justifie comme
suit :

Indien het theoretisch zou kunnen dat de opties van
het gewestelijk plan naar lokaal niveau worden overge-
zet met de nodige preciseringen en details, staat het
evenwel niet vast of dit in de praktijk doenbaar is :

— Bedoeld als vervanging van de algemene bestem-
mingsplannen, zorgt de inhoud ervan voor een samen-
voeging van het gewestelijk ontwikkelingsplan en het
gewestelijk ontwikkelingsplan op gemeentelijk niveau.
Potentieel is het dus een volledig document dat talloze
gegevens samenbrengt.

— De algemene bestemmingsplannen werden nooit
door de gemeenten aangenomen. Niet alleen beschik-
ken zij niet over het nodige personeel om ze uit te
voeren, maar bovendien werd eike gedachte aan plan-
ning terughoudend benaderd, uit vrees zich vast te zet-

. ten in al te strikte regels zodat niet meer kon worden
ingespeeld op nieuwe mogelijkheden.

— De gemeenten beschikken zo toch al niet over de
middelen om bijzondere plannen van aanleg op te
stellen, die worden besteld bij externe studiebureaus,
met alle risico's vandien voor heimelijke afspraken met
prive-projectontwikkelaars. Des te minder zijn ze
uitgerust voor de uitvoering van stukken met de
omvang van een gemeentelijk ontwikkelingsplan.

— Een gemeentelijk ontwikkelingsplan dat een
« nadere omschrijving van de gewestelijk ontwikke-
lings- en bestemmingsplannen geeft en ze aanvult »
kan slechts zinvol zijn indien het gewestelijk plan op
een heel algemeen niveau blijft. Weinu, er is niet enkel
het relatief gering schaalverschil, maar het toezicht
door de huidige Executieve inzake ruimtelijke orde-
ning, laat vermoeden dat daar niets van in huis komt
en dat de gewestelijke plannen in tegendeel zo gede-
tailleerd zullen zijn dat zij geen nadere omschrijving
meer behoeven. Dit betekent een overlapping met het
gemeentelijk plan.

— Om operationeel te zijn moet het gemeentelijk
ontwikkelingsplan op basis van het gewestelijk plan
opgemaakt worden. Dit veronderstelt op zijn minst
gemeenschappelijke ideeen, opties en belangen bij de

Si d'un point de vue theorique, on peut admettre la
demarche qui consiste a traduire, au niveau local, les
options du plan regional en y apportant les precisions
et les details necessaires a son application sur Ie ter-
rain, on peut neanmoins emettre des doutes sur sa rea-
lisation :

— Cense remplacer les PGA, son contenu realise,
au niveau de la commune, la fusion du plan regional de
developpement et du plan d'affectation du sol. C'est
done, potentiellement, un document ires complet qui
integre de multiples donnees.

— Les PGA n'ont jamais et6 adoptes par les
communes. Non seulement, elles ne disposent pas des
moyens necessaires en personnel pour les mettre en
ceuvre, mais elles ont toujours ete reticentes a 1'idee de
la planification, de crainte d'etre enfermees dans des
carcans de nature ^ contrarier les opportunites qui se
presentent.

— Les communes n'ont dejsl pas les moyens d'eta-
blir des. PPA qu'elles commandent a des bureaux
d'etudes exterieurs, avec tous les risques de collusion
avec les promoteurs prives que cela comporte. A
fortiori sont-elles insuffisamment equipees pour reali-
ser des documents de 1'ampleur des plans communaux
de developpement.

— Un plan communal de developpement, venant
« preciser, en les completant les plans regionaux de
developpement et d'affectation du sol » n'a de sens
que si Ie plan regional reste tres general. Or, non
seulement la relativement faible difference d'echelle,
mais la tutelle exercee par 1'Executif actuel en matiere
d'amenagement du territoire laisse penser qu'il n'en
sera rien, et qu'au contraire, les plans regionaux
auront une precision telle qu'ils ne devront plus etre
precises. Ce faisant, Ie plan communal fera double
emploi.

— Pour etre operationnel. Ie plan communal de
developpement doit etre etabli a partir du plan regio-
nal. Cela suppose, a tout Ie moins, une communaute
de vue, d'options et d'interets entre les deux niveaux
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twee bestuursniveaus. Alles wijst er achter op dat dat
zeiden het geval zai zijn. De politieke meerderheden
kunnen niet alleen verschillend zijn, maar de lokale
belangen zijn dikwijis uiteenlopend of in tegenstelling
met de belangen van het Gewest.

— De gemeente is een bestuuriijke eenheid waar-
van de territoriale grenzen, een erfenis uit het verle-
den, slechts zeiden overeenstemmen met vaststelbare
socio-economische realiteiten. Integendeel, coherente
gebieden - de kanaalzone bijvoorbeeld - liggen op het
grondgebied van verschillende gemeenten. Deze
gemeentelijke versnippering verhindert de uitvoering
van een totaalplan. Daarom is de uitvoering van een
ontwikkelingsplan op het niveau van de gemeente als
bestuuriijke eenheid niet verantwoord.

de pouvoir. Or, tout laisse penser que ce sera rarement
Ie cas. Noh seulement les majorites politiques risquent
d'etre differentes, mais les interets locaux sont souvent
divergents, voir antagonistes avec .les interets de la
Region.

— La commune est une entite administrative, dont
les limites territoriales, heritees du passe, correspon-
dent rarement a des realites socio-economiques.identi-
fiables sur Ie terrain. Au contraire, des zones coheren-
tes - comme Ie canal par exemple - chevauchent plu-
sieurs communes. Le decoupage communal empeche
la realisation d'un plan d'ensemble. Aussi la reali-
sation d'un plan de developpement a PecheUe de
1'entite administrative communale ne se jusitife-t-elle
pas.

— Tenslotte is er het probleem van de coordinatie
van de gegevens met beschrijvende waarde van de
gewestelijke plannen omwille van hun beperkte duur.
Want het gewestelijk plan is niet meer geldig een jaar
na de vernieuwing van de Hoofdstedelijke Raad - wat
de effectieve geldigheidsduur op 4 jaar brengt - het
gemeentelijk plan daarentegen is niet meer geldig een
jaar na de vernieuwing van de gemeenteraad, die om
de 6 jaar plaatsvindt. Er zouden zich tal van ingewik-
kelde toestand en kunnen voordoen.

— Se pose, enfin, le probleme de la coordination
des donnees a valeur indicative des plans regional et
communal en raison de leur limitation dans le temps.
En effet, le plan regional cesse ses effets un an apres le
renouvellement du Conseil regional - ce qui limite sa
duree de validite effective a 4 ans - tandis que le plan
communal cesse ses effets un an apres le renouvelle-
ment du conseil communal, qui a lieu tous les 6 ans.
De nombreux imbroglios sont previsibles.

De conclusie ligt voor de hand : het gemeentelijk
ontwikkelingsplan is een utopie en dreigt hetzelfde lot
te ondergaan als de algemene plannen van aanleg.

Een ander lid twijfelt ook aan de opportuniteit van
het gemeentelijk ontwikkelingsplan. Hij kan het even-
wel niet eens zijn met het standpunt van de vorige
spreker met betrekking tot de rol van de gemeenten
inzake ruimtelijke ordening.

La conclusion est evidente : le plan communal de
developpement est une utopie et risque de subir le
meme sort que les plans generaux d'amenagement.

Un autre membre a egalement des doutes sur
1'opportunite du plan communal de developpement. II
ne peut toutefois souscrire a 1'opinion de 1'intervenant
precedent relative au role des communes en matiere
d'amenagement du territoire.

De ruimtelijke ordening mag zeker niet uitsluitend
op gemeentelijk niveau worden beschouwd. Voor een
goede ruimtelijke ordening is een samenwerking tus-
sen gewesten en gemeenten noodzakelijk. De gemeen-
ten zijn immers de instellingen die het dichtst bij de
plaatselijke realiteit staan; ze moeten dus de rol van
het Gewest aanvullen.

Certes, 1'amenagement du territoire ne doit pas
s'envisager exclusivement au niveau communal. Un
bon amenagement requiert une collaboration des
niveaux regional et communal. Les communes sont en
effet les institutions les plus proches de la realite
locale; elles doivent done jouer un role complemen-
taire a celui de la Region,

De gemeenten beschikken niet over voldoende
.middelen om het hoofd te kunnen bieden aan hun
talrijke taken inzake ruimtelijke ordening. Het
gemeentelijk ontwikkelingsplan houdt echter een wet-
telijke verplichting in en de gemeenten zilllen het
moeten verwezenlijken. Daartegenover staat dat het
Gewest de financiele middelen zai moeten aanbrengen
en de problemen inzake de aanwerving van gemeente-
personeel zai moeten opiossen. ,

Les communes sont insuffisamment outillees pour
faire face aux nombreuses taches leur incombant en
matiere d'amenagement du territoire. Toutefois si le
plan communal de developpement est une obligation
legale, les communes devront le realiser. En contre-
partie, la Region devra prevoir des moyens financiers
et regler les problemes de recrutement du personnel
communal.
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De spreker zou de voorkeur hebben gegeven aan
een richtplan in plaats van aan een gemeentelijk
ontwikkelingsplan. Het gemeentelijk ontwikkelings-
plan kan immers afwijken van de gewestelijke plan-
nen. Een richtplan zou enkel de hogere bepalingen
kunnen preciseren, maar er niet kunnen van afwijken.

De in het ontwerp voorziene planning op vier
niveaus is ingewikkeld. Voordien moest de gebruiker
zich enkel bekommeren om het gewestplan en de bij-
zondere plannen van aanleg.

Van het gemeentelijk ontwikkelingsplan afzien zou
evenwel een vergissing zijn. De bepaalde planning
steunt in feite niet op vier, maar wel op drie echte
niveaus : de twee gewestelijke plannen en het gemeen-
telijk ontwikkelingsplan. De bedoeling van het bijzon-
der bestemmingsplan is niet te verstedelijken, dit wil
zeggen in een globale planning te voorzien. De ge-
meentelijke ontwikkelingsplannen en de bijzondere
plannen van aanleg dekken niet hetzelfde grondge-
bied.

De basisidee van het gemeentelijk ontwikkelings-
plan bestaat erin de gemeenten ertoe te verplichten bij
eike zittingsperiode na te denken over de grote be-
heersdoelstellingen.

Het is verkeerd het gemeentelijk ontwikkelingsplan
gelijk te stellen met de vroegere algemene plannen van
aanleg. Een deel van de begrippen die in de algemene
plannen van aanleg zijn bepaald, zijn enerzijds opge-
nomen in het gewestelijk bestemmingsplan en ander-
zijds in het gemeentelijk ontwikkelingsplan. Het alge-
mene plan van aanleg moest een centraliserend instru-
ment zijn, wat de mislukking ervan verantwoordt. In
dit opzicht is het gemeentelijk ontwikkelingsplan een
intelligent compromis.

Een van de rapporteurs onderstreept dat het ge-
meentelijk ontwikkelingsplan, dat een bestaande de
iure en de facto toestand weergeeft, een interessante
bron van informatie is voor de Executieve in het licht
van de wijziging van de gewestelijke plannen.

Verschillende leden wijzen erop dat de in het ont-
werp voorziene planning wel vier bestemmingsplannen
met reglementaire waarde be vat.

Een lid legt er de nadruk op dat artikel 35 van het
ontwerp van ordonnantie identiek is aan de bepalingen
waarin de organieke wet van 29 maart 1962 voor het
algemene plan van aanleg heeft voorzien. De alge-
mene plannen van aanleg werden echter nooit verwe-
zenlijkt.

De Staatssecretaris verwijst eveneens naar zijn ant-
woord tijdens de algemene bespreking. Volgens de
Executieve moeten de gemeenten beschikken over een
met het gewestelijk ontwikkelingsplan analoog instru-

L'intervenant aurait prefere la notion de plan direc-
teur a la notion de plan communal de developpement.
En effet, Ie plan communal de developpement peut
deroger aux plans regionaux. Un plan directeur pour-
rait, lui, uniquement preciser les dispositions superieu-
res mais pas y deroger.

La planification a quatre niveaux prevue par Ie
projet est compliquee. Avant, 1'utilisateur ne devait se
preoccuper que du plan de secteur et des plans particu-
liers d'amenagement.

Cependant, abandonner Ie plan communal de deve-
loppement serait une erreur. En fait, la planification
prevue s'appuie non pas sur quatre, mais bien sur trois
veritables niveaux : les deux plans regionaux et Ie plan
communal de developpement. Le plan particulier d'af-
fectation du sol n'a pas vocation a urbaniser, c'est-a-
dire a prevoir une planification globale. Ainsi, les
plans communaux de developpement et les plans parti-
culiers d'affectation du sol ne couvrent pas le meme
territoire.

L'idee de base du plan communal de developpement
est d'obliger les communes a reflechir a chaque legisla-
ture aux grands objectifs de gestion.

II est faux d'assimiler le plan communal de d6velop-
pement aux anciens plans generaux d'amenagement.
Une partie des notions prevues aux plans generaux
d'amenagement se retrouve d'une part, au plan regio-
nal d'affectation du sol et d'autre part, au plan
communal de developpement. Le plan general d'ame-
nagement devait etre un instrument centralisateur, ce
qui justifie son echec. A cet egard, le plan communal
de developpement constitue un compromis intelligent.

Un des rapporteurs souligne que le plan communal
de developpement, qui donne une situation existante
de droit et de fait, est un element d'information inte-
ressant pour 1'Executif en vue de la modification des
plans regionaux.

Plusieurs memb.res soulignent que la planification
prevue par le projet comprend bien quatre plans avec
effet reglementaire sur 1'affectation du sol.

Un membre souligne que 1'article 35 du projet d'or-
donnance est identique aux dispositions prevues pour
le plan general d'amenagement dans la loi organique
du 29 mars 1962. Or, les plans generaux d'amenage-
ment n'ont jamais ete realises.

Le Secretaire d'Etat renvoie egalement a sa reponse
lors de la discussion generate. L'Executif estime que
les communes doivent se doter d'un instrument analo-
gue au plan regional de developpement, afin de ren-
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ment, om te kiinnen inspelen op de behoeften van de
gemeenten. Het algemene plan van aanleg bevatte
hoofdzakelijk stedebouwkundige bepalingen; het
gemeentelijk ontwikkelingsplan moet ook sociaal-eco-
nomische gegevens bevatten.

De Executieve heeft in subsidiemogelijkheden voor
de gemeenten voorzien.

De belangrijkheid van het document moet niet wor-
den overdreven.-Dit plan moet de politieke bedoelin-
gen van de gemeentelijke meerderheid voor de ge-
meentelijke zittingstijd tot uiting brengen. In dit
opzicht moet er een band worden gelegd tussen het ge-
meentelijk ontwikkelingsplan en de vastgelegde finan-
ciele planning tussen de Executieve en de gemeente.

Een lid vraagt wat er zai gebeuren als de gemeente
haar gemeentelijk ontwikkelingsplan niet op eigen
initiatief verwezenlijkt, of de opgelegde verwezenlij-
kingstermijn niet naleeft.

De Staatssecretaris antwoordt hierop dat de sanctie
enkel politick kan zijn : hetzij op het niveau van de
gemeenteraad, hetzij vanwege de Executieve.

Een ander lid wijst erop dat de Staatssecretaris in
zijn antwoord heeft gesteld dat programmaovereen-
komsten moeten worden gesloten om de noodzake-
lijke wisselwerking tussen het Gewest en de gemeen-
ten mogelijk te maken. Deze overeenkomsten zijn
weliswaar niet opgenomen in het ontwerp, maar de
afwezigheid van een gemeentelijk ontwikkelingsplan
zai uiteraard gevolgen hebben voor dit punt.

contrer les besoins communaux. Le plan general
d'amenagement comportait principalement des dispo-
sitions urbanistiques; le plan communal de developpe-
ment doit comporter egalement des donnees socio-
economiques.

L'Executif a prevu des possibilites de subventionne-
ment pour les communes.

II ne faut pas exagerer 1'importance du document.
Ce plan doit exprimer les intentions politiques de la
majorite communale pour la « legislature » commu-
nale. A cet egard un lien doit s'etablir entre le plan
communal de developpement et la programmation
financiere prevue entre ,1'Executif et la commune.

Un membre demande ce qui se passera si la com-
mune ne realise pas son plan communal de developpe-
ment d'initiative, ou si elle ne le fait pas dans le delai
impose.

Le Secretaire d'Etat lui repond que la sanction ne
peut etre que politique : soit au niveau du Conseil
communal, soit de la part de 1'Executif.

Un autre membre rappelle que dans sa reponse, le
Secretaire d'Etat a evoque la necessite de conclure des
conventions-programmes afin de permettre 1'articula-
tion necessaire entre le niveau regional et le niveau
communal. Certes, ces conventions ne sont pas repri-
ses dans le projet mais 1'absence de plan communal de
developpement aura evidemment des consequences
sur ce point.

*#* ***

Amendement nr. 151 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 3.

L'amendement n° 151 est rejete par 8 voix contre 3.

Artikel 35 wordt aangenomen met 9 stemmen tegen 3. L 'article 35 est adopte par 9 voix contre 3.

Artikel36 Article 36

Amendement nr. 141 wordt als volgt door de
indiener verantwoordt : het gemeentelijk plan mag er
niet toe leiden dat de doelstellingen van het streekplan
worden ontkracht. De verschillende, in artikel 36
bepaalde doelstellingen (doelstellingen en prioriteiten
inzake ontwikkeling, bijv. op het vlak van vervoer,
middelen die moeten worden aangewend om de doel-
stellingen te bereiken, maatregelen van aanleg, de
algemene bestemming, enz.) moeten uiteraard door de
gemeente worden nagestreefd, maar de gemeente
moet hierbij de gewestelijke plannen naleven. Het is,
anders gezegd, ondenkbaar dat de gemeentelijke
samenhang niet aansluit op een gewestelijke samen-
hang.

L'amendement n° 141 est developpe comme suit par
son auteur : il ne faut pas que le plan communal puisse
servir a detricoter les objectifs du plan regional. Les
differents objectifs fixes a Particle 36 (objectifs et prio-
rites de developpement, par ex. en matiere de deplace-
ments, moyens a mettre en oeuvre pour atteindre les
objectifs, mesures d'amenagement, affectations gene-
rales etc...) doivent evidemment etre poursuivis par la
commune dans le respect des plans regionaux. En
d'autres termes, il est inimaginable que la coherence
communale ne s'inscrive pas dans une coherence
regionale.
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Een lid begrijpt deze wil tot samenhang, maar vraagt
zich toch af waarom het amendemeDt ook niet de be-
stemmingsplannen vermeldt.

De indiener van het amendement verklaaart dat het
moet worden gelezen volgens de logica van de amen-
dementen die voordien door dezelfde indieners wer-
den ingediend : het mag niet meer mogelijk zijn dat het
gewestelijk bestemmingsplan wordt gewijzigd onaf-
hankelijk van de in het gewestelijk ontwikkelingsplan
nagestreefde doelstellingen.

De vorige spreker merkt evenwel op dat het gewes-
telijk ontwikkelingsplan enkel punctuele aspecten
inzake bodembestemming zou moeten bevatten. Het is
dus goed mogelijk dat een gemeentelijk plan niet
tegenstrijdig is met de bepalingen in het gewestelijk
ontwikkelingsplan, maar dat het niet aansluit op de
samenhang van het gewestelijk bestemmingsplan. Hij
stelt dus voor, met een subamendement, « en van het
gewestelijk bestemmingsplan » toe te voegen.

De Staatssecretaris stelt voor, om aan deze opmer-
king tegemoet te komen, «in naleving van de geweste-
lijke plannen » te schrijven.

De hoofdindiener van de amendementen nr. 152 en
153 (in bijkomende orde op amendement nr. 151)
verklaart dat het de bedoeling is te vermijden dat het
gemeentelijk ontwikkelingsplan reglementaire waarde
heeft. Volgens hem mag dit plan slechts een beschrij-
vende waarde hebben en mag het met name niet
afwijken van de bepalingen van de bijzondere bestem-
mingsplannen.

Amendement nr. 131-A wordt aangenomen als
tekstcorrectie.

Vervolgens brengt de Voorzitter amendement
nr. 131-B ter bespreking, dat radikaler is dan amende-
ment nr. 153.

In verband met dit amendement, zegt de Staatssecre-
taris dat wijzigingen aan de .bijzondere bestemmings-
plannen het resultaat van richtinggevende wijzigingen
van het gemeentelijke ontwikkelingsplan kunnen zijn,
naar analogic met artikel 17, quarto.

. De indiener van amendement nr. 171 verklaart dat
de verwezenlijking van de gemeentelijke ontwikke-
lingsplannen de gemeentediensten zai overbelasten;
op dit ogenblik hebben ze al een tekort aan personeel
en middelen. Het is in dat opzicht dat de Executieve
personeel ter beschikking van de gemeenten « kan »
stellen - het gaat hier om een mogelijkheid en niet om
een verplichting - om de gemeentelijke ontwikkelings-
plannen uit te voeren.

Un membre, tout en comprenant cette volonte de
coherence, se demande pourquoi 1'amendement ne
mentionne pas egalement les plans d'affectation du
sol.

L'auteur de 1'amendement explique qu'il faut lire ce
dernier dans la logique des amendements deposes
precedemment par les memes auteurs : il ne doit plus
etre possible de modifier Ie plan regional d'affectation
du sol independamment des objectifs poursuivis par Ie
plan regional de developpement.

L'intervenant precedent note cependant que Ie plan
regional de developpement ne devrait inclure que des
aspects ponctuels en matiere d'affectation des sols. On
peut done parfaitement imaginer une commune qui ne
soit pas en contradiction avec ce qui est indique au
plan regional de developpement, mais dont Ie plan
communal ne s'inscrive pas dans la coherence du plan
regional d'affectation du sol. Par sous-amendement, il
propose done d'ajouter « et du plan regional d'affecta-
tion du sol ».

Le Secretaire d'Etat propose, pour rencontrer cette
remarque, d'ecrire : « dans le respect des plans regio-
naux ».

L'auteur principal des amendements n0" 152 et 153
(subsidiaires a 1'amendement n° 151) explique qu'il
s'agit d'empecher que le plan communal de developpe-
ment ait force reglementaire. Selon lui en effet, ce plan
ne doit avoir qu'une valeur indicative et il ne peut
notamment pas abroger les dispositions de plans parti-
culiers d'affectation du sol.

L'amendement n° 131-A est adopte comme correc-
tion de texte.

Le President met ensuite en discussion 1'amende-
ment n° 131-B, plus radical que 1'amendement n° 153.

A propos de cet amendement, le Secretaire d'Etat
indique que des modifications aux plans particuliers
d'affectation du sol peuvent resulter des dispositions
indicatives du plan communal de developpement, par
analogic avec 1'article n° 17, quarto.

L'auteur de 1'amendement n° 171 explique que la
realisation des plans communaux de developpement va
surcharger les services communaux, qui sont deja
actuellement sous-equipes en hommes et en moyens.
C'est dans cet esprit qu'il est prevu que 1'Executif
« peut » prevoir - il s'agit d'une possibility, et non
d'une obligation - la mise & la disposition des commu-
nes de personnel specialement affecte a la realisation
des plans communaux de developpement.
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De Staatssecretaris doet opmerken dat in alinea 3
van artikel 38 wordt gesteld dat het basisdossier, in
voorkomend geval, vergezeld kan worden van een sub-
sidie-aanvraag. Het principe is dus verworven.

De indiener van het amendement behoudt evenwel
zijn amendement. Hij is van oordeel dat subsidies niet
alles zullen regelen.

Le Secretaire d'Etat fait observer que 1'alinea 3 de
1'article 38 permet, le cas echeant, d'accompagner le
depot du dossier de base d'une demande d'octroi de
subventions. Le principe est done acquis.

L'auteur de 1'amendement maintient cependant
celui-ci. L'octroi de subventions, a son estime, ne
reglera pas tout.

*** ***

- Amendement nr. 141, gesubamendeerd als hierbo-
ven aangegeven, wordt aangenomen bij eenparig-
heid van de 13 aanwezige leden.

- Amendement nr. 152 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1, bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 131-B wordt eenparig door de 13
aanwezige leden aangenomen; amendement
nr. 153, dat geen reden van bestaan meer heeft,
wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 171 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 2.

Het geamendeerde artikel 36, wordt aangenomen met
10 stemmen tegen 2.

- L'amendement n° 141, sous-amende comme indique
ci-dessus, est adopte a 1'unanimite des 13 membres
presents.

- L'amendement n° 152 est rejete par 10 voix centre 1
et 2 abstentions.

- L'amendement n° 131-B, est adopte a 1'unanimite
des 13 membres presents; 1'amendement n° 153,
devenu sans objet, est retire.

- L'amendement n° 171 est rejete par 9 voix contre 2.

L'article 36 (amende), est adopte par 10 voix contre
2.

Artikel 37 Article 37

De indieners trekken hun amendement nr. 154 in. L'amendement n°154 est retire par ses auteurs.

Wat amendement nr. 155 betreft, wijst een van de
rapporteurs erop dat een gelijkaardig amendement
met dezelfde verantwoording reeds tijdens de bespre-
king van artikel 27 werd verworpen.

De Staatssecretaris verwijst naar het antwoord dat hij
toen heeft gegeven.

De indiener van amendement nr. 172 zegt dat dit
een technisch amendement is. Het gaat erom te ver-
duidelijken wat onder « de gegevens die als wezenlijk
in de gewestelijke plannen worden bepaald », wordt
verstaan. Het amendement strekt ertoe deze wezen-
lijke gegevens in het plan zeif te verduidelijken.

Een van de rapporteurs merkt op dat een amende-
ment in dezelfde zin reeds tijdens de bespreking van
artikel 27 werd verworpen.

De indiener van het amendement benadrukt echter
dat het een ander plan betrof (het gewestelijk bestem-
mingsplan); hij wijst er met klem op dat het de bedoe-
ling is artikel 37, 1° te kunnen toepassen om achteraf
conflicten te vermijden.

En ce qui concerne Y amendement n° 155, un membre
fait observer qu'un autre amendement allant dans le
meme sens et presentant les memes developpements a
deja ete rejete lors de la discussion de 1'article 27.

Le Secretaire d'Etat se refere a la reponse qu'il a
donne a cet endroit.

L'auteur de 1'amendement n° 172 precise que celui-ci
est un amendement technique. II s'agit en 1'occurrence
de preciser ce que sont les « donnees essentielles des
plans regionaux ». L'amendement tend a ce que ces
donnees essentielles soient precisees dans le plan lui-
meme.

Un des rapporteurs fait remarquer qu'un amende-
ment qui va dans le meme sens a deja ete rejete lors de
la discussion de 1'article 27.

L'auteur de 1'amendement souligne cependant qu'il
s'agissait d'un autre type de plan (le plan regional d'af-
fectation du sol); il s'agit surtout, insiste-t-il, de per-
mettre une application de 1'article 37, 1° qui permette
d'eviter des conflits ulterieurs.
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De Staatssecretaris verwijst naar het antwoord dat hij
tijdens de bespreking van artikel 27 gaf.

De indiener van amendement nr. 173 legt uit dat dit
amendement ertoe strekt aan de motieven die een
afwijking kunnen verantwoorden deze toe te voegen
die voortvloeien uit « stedebouwkundige » behoeften.
De Commissie bespreekt inderdaad een stedebouw-
kundige wet. Het betreft een allesomvattend concept
inzake ruimtelijke ordening.

De Staatssecretaris begrijpt het nut van deze toevoe-
ging niet, aangezien ook het 3° van artikel 37 op dit
begrip « ruimtelijke ordening » betrekking heeft.

Een van de rapporteurs wijst erop dat er in artikel 26
een gelijkaardige bewoording voorkomt, maar zonder
dit adjectief. Wordt het amendement aangenomen,
dan kan een gebrek aan samenhang ontstaan.

Na deze uitleg trekt de indiener zijn amendement
nr. 173 in.

Amendement nr. 142 is bedoeld om te voorkomen
dat het gemeentelijk ontwikkelingsplan afbreuk zou
doen aan de door de gewestelijke plannen voorge-
schreven wijzigingen.

***

- Amendement nr. 155 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 172 wordt verworpen met 11
stemmen tegen 2.

- Amendement nr. 142 wordt aangenomen met 10
stemmen bij 3 onthoudingen.

Het geamendeerde artikel 37 wordt aangenomen met
10 stemmen tegen 3.

Le Secretaire d'Etat renvoie ^ la reponse donnee lors
de la discussion de 1'article 27.

L'auteur de 1'amendement n° 173 expose que cet
amendement tend b ajouter, parmi les motifs qui peu-
'vent justifier une derogation, les motifs decoulant de
besoins « urbanistiques ». En effet, c'est une loi d'ur-
banisme que la commission discute. II s'agit d'une
conception globale de 1'amenagement du territoire.

Le Secretaire d'Etat ne voit pas 1'utilite de cet ajout,
d'autant que le tertio de 1'article 37 porte sur cette
notion d'amenagement du territoire.

Un des rapporteurs fait observer qu'un texte sem-
blable se trouve a 1'article 26 et que, ^ cet endroit, cet
adjectif ne se retrouve pas. II y aurait done, si 1'amen-
dement est adopte, manque de coherence.

y
Suite a cette discussion, 1'amendement n° 173 est

retire par son auteur.

Un amendement n° 142 est introduit, visant a eviter
que le plan communal de developpement puisse porter
atteinte a des modifications prescrites par les plans
regionaux.

**

- L'amendement n° 155 est rejete par 8 voix centre 1
et 2 abstentions.

- L'amendement n° 172 est rejete par 11 voix contre 2.

L'amendement n° 142 est adopte par 10 voix pour et
3 abstentions.

L'article 37 (amende) est adopte par 10 voix contre 3.

Artikel 38 Article 38

De indiener van amendement nr. 174 betreurt de
omslachtigheid van het basisdossier. Volgens hem
moet alleen het 2° van artikel 38 worden behouden en
moeten bijgevolg de andere cijfers van het lid worden
geschrapt, waardoor de procedure minder zwaar kan
worden en de termijnen bovendien in acht kunnen
worden genomen. Een analoge schrapping moet trou-
wens verder in de tekst over de bijzondere bestem-
mingsplannen worden uitgevoerd.

Volgens de Staatssecretaris is dit amendement beper-
kend. Indien het basisdossier bijvoorbeeld niet de
minste aanwijzing over de aan te wenden middelen zou
bevatten, is het uitermate onvolledig.

L'auteur de 1''amendement n° 174 regrette la lourdeur
du dossier de base. Selon lui, il ne faut conserver que
le 2° de 1'article 38, et supprimer par consequent les
autres points de 1'alinea. Cette suppression permettra
d'alleger la procedure et, en outre, de tenir les delais.
Une suppression analogue doit d'ailleurs etre prevue
plus loin dans le texte relatif aux plans particuliers
d'affectation du sol.

Pour le Secretaire d'Etat, cet amendement est reduc-
teur. Si le dossier de base devait, par exemple, ne
contenir aucune indication sur les moyens a mettre en
ceuvre, il serait extremement lacunaire.
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Een ander lid zegt dat hij dit amendement niet kan
steunen : zijn fractie is geen voorstander van een
gemeentelijk ontwikkelingsplan, maar aangezien dit
bestaat, moet het door een voldoende volledig basis-
dossier worden voorafgegaan.

Amendement nr. 143-A is bedoeld om het 1° van
artikel 38 door de woorden « een summiere vermel-
ding van de bestaande rechts- en feitelijke toestand »
te vervangen. Zijn indiener legt uit dat het erom gaat
de termijnen in te korten en de procedure lichter te
maken, zoals dit trouwens ook door de vorige spreker
werd voorgesteld. Anderzijds is een amendement
nr. 143-B boedoeld om in hetzelfde artikel de zin « De
Executieve stelt de algemene voorsfellingswijze van
het basisdossier vast » in te voegen, opdat de gemeen-
ten zouden weten hoe een basisdossier moet worden
opgesteld. De rest van amendement nr. 143 heeft be-'
trekking op het invoeren van nieuwe artikelen.

Een van de rapporteurs stelt een stemming voor
over artikel 38 en over de amendementen die erop
betrekking hebben, dit wil zeggen tot aan het lid dat
bepaalt : « Het basisdossier wordt in voorkomend
geval, vergezeld van een subsidieaanvraag ». De
nieuwe artikelen 3Sbis, 38ter en 38quater worden
afzonderlijk besproken en gestemd.

Dit voorstel wordt aangenomen.

Volgens een lid wordt deze aanvraag, indien er een
subsidieaanvraag wordt ingediend, tijdens een ge-
meenteraadszitting besproken. Het lijkt hem dus beter
deze zin in het nieuwe artikel 38bis in te voegen.

Een van de rapporteurs denkt dat de beste opiossing
erin bestaat de zin uit amendement nr. 143-B aan het
slot van artikel 38, nieuwe versie, toe te voegen ofwel
meteen na het 3de lid van het oorspronkelijk artikel.

De vorige spreker vraagt of het inderdaad zo is dat
de gemeenteraad moet beraadslagen opdat het basis-
dossier, in voorkomend geval, door een subsidieaan-
vraag wordt vergezeld.

De Staatssecretaris bevestigt dit.

Het lid vraagt in het verslag op te nemen dat de
gemeenteraad tegelijkertijd het basisdossier en de
mogelijke subsidieaanvrag goedkeurd.

Een van de rapporteurs is van' mening dat het
evident is dat, wanneer het College de gemeenteraad
een ontwerp van een gemeentelijk ontwikkelingsplan
voorlegt, dit plan uiteraard van een basisdossier moet
vergezeld worden.

Un autre membre declare qu'il ne peut soutenir cet
amendement: son groupe n'est pas favorable a 1'exis-
tence du plan communal de developpement mais puis-
que celui-ci existe, il doit etre precede d'un dossier de
base suffisamment complet.

L'amendement n° 143-A tend a remplacer Ie 1° de
1'article 38 par les mots « une indication sommaire de
la situation existante de fait et de droit ». Son auteur
explique qu'il s'agit de reduire les delais et d'alleger la
procedure, comme il a d'ailleurs et6 sugger6 par Fin-
tervenant precedent. D'autre part, un amendement n°
143-B tend a inserer au meme article la phrase :
« 1'Executif arrete la presentation generate du dossier
de base », ceci afin que.les communes puissent connaf-
tre la maniere dont un dossier de base doit etre cons-
titue. La suite de 1'amendement 143 porte sur la crea-
tion d'articles nouveaux.

Un des rapporteurs propose de voter sur 1'article 38
et les amendements qui s'y rapportent, c'est-a-dire jus-
qu'a 1'alinea qui dispose : «Ie dossier de base est
accompagne, Ie cas echeant, d'une demande d'octroi
de subventions ». Les nouveaux articles 386i's, 38ter et
38quater feraient 1'objet d'une discussion et d'un vote
distincts.

Cette proposition est adoptee.

Pour un membre, s'il y a demande d'octroi de sub-
ventions, cette demande est reprise dans une delibera-
tion du conseil communal. II lui semble des lors plus
adequat d'inserer cette phrase ^ 1'article 38bis nou-
veau.

Un des rapporteurs pense que la solution la plus
simple est de mettre la phrase reprise a 1'amendement
143 B in fine de 1'article 38 dans sa nouvelle version,
soit immediatement apres Ie 3°"' alinea de 1'article ori-
ginal.

L'intervenant precedent demande s'il est bien clair
qu'une deliberation du conseil communal est neces-
saire pour que Ie dossier de base soit accompagne, Ie
cas echeant, d'une demande d'octroi de subventions.

Le Secretaire d'Etat repond par 1'affirmative.

Le membre demande qu'il soit acte au rapport que
. le conseil communal adopte a la fois le dossier de base
et la demande eventuelle d'octroi de subventions.

Un des rapporteurs pense que bien evidemment,
quand le College soumettra au Conseil communal un
projet de plan communal le developpement, ce plan
devra etre accompagne d'un dossier de base.



A-108/2- 90/91 - 170 - A-108/2- 90/91

De Staatssecretaris bevestigt deze interpretatie : het
is logisch dat, vanaf het ogenblik dat men een ontwer-
per aanduidt om het gemeentelijk ontwikkelingsplan
op te stellen, deze ontwerper van in den beginne bij
het basisdossier wordt betrokken. Hij gaat dus het ba-
•sisdossier opstellen; desgevallend wordt hier een subsi-
dieaanvraag aan toegevoegd wanneer het dossier door
de gemeenteraad wordt aangenomen.

Le Secretaire d'Etat confirme cette interpretation : il
est logique qu'a partir du moment ou on designe un
auteur de projet pour elaborer le plan communal de
developpement, cet auteur doit etre present des la
conception du dossier de base. C'est done lui qui va
elaborer le dossier de base auquel sera joint le cas
echeant une demande de subventions lors de 1'adop-
tion de celui-ci par le Conseil communal.

* *** . **

- Amendement nr. 174 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 2.

- Amendement nr. 153-A wordt aangenomen met 11
stemmen bij 1 onthouding; amendement nr. 143-B
wordt aangenomen met eenzelfde stemming.

Het geamendeerde artikel 38 wordt aangenomen met
9 stemmen bij 3 onthoudingen.

- L'amendement n° 174 est rejete par 10 voix contre 2.

- L'amendement n° 143-A est adopte par 11 voix pour
et une abstention; 1'amendement n° 143 B est adopte
par le meme vote.

L'article 38 (amende) est adopte par 9 voix pour et
3 abstentions.

Artikel 3Sbis (nieuw) Article 38b'is (nouveau)

De indiener van amendement nr. 143-C legt uit dat
dit nieuw artikel 3Sbis in feite het 4de lid van het oude
artikel 38 vervangt. Het is onder andere bedoeld om
de bekendmakingsprocedures inzake het basisdossier
toe te lichten.

L'auteur de V amendement n" 143-C explique que ce
nouvel article 3Sbis remplace en fait 1'alinea 4 de
1'ancien article 38. II a notamment pour objectif de
preciser les procedures de publicite relatives au dossier
de base.

De indiener van amendement nr. 156 zegt dat men
op dit vlak de voordelen van de overiegcommissie niet
mag over het hoofd zien, onder andere wat de ver-
plichting betreft een openbare hoorzitting te houden.
zijn amendement , dat voor een deel amendement
nr. 143-C overlapt, stelt dan ook in het laatste lid dat
het basisdossier binnen de 15 dagen na het sluiten van
de onderzoek aan de overiegcommissie moet worden
voorgelegd.

Pour 1'auteur de 1''amendement n" 256, il ne faut pas
ignorer les avantages de la commission de concertation
a cette echelle, notamment en ce qui concerne 1'obliga-
tion d'une audition publique. C'est pourquoi son
amendement, qui recoupe pour partie 1'amendement
n° 143-C, prevoit en son dernier alinea que le dossier
de base doit etre soumis dans les 15 jours de la cl6ture
de 1'enquete a la commission de concertation.

De indiener van amendement nr. 143 zegt dat hij de
Gewestelijke Commissie heeft behouden, omdat deze
bij eike fase van de andere plannen betrokken is.

De Staatssecretaris herinnert eraan dat de Execu-
tieve niet gekant is tegen een openbare onderzoek wat
het basisdossier betreft, rekening houdend met haar
wens tot openbaarheid en democratische aanpak. Er
moet echter worden onderstreept dat dit openbaar
onderzoek de termijnen zai veriengen. Over het punt
dat nu wordt besproken, zegt de Staatssecretaris dat de
Executieve op dit vlak inderdaad de raadpleging van
de overiegcommissie niet had behoudeo. Deze keuze
kadert in de verdeling van de bevoegdheden tussen de

L'auteur de 1'amendement n° 143 explique que s'il a
retenu la Commission regionale, c'est que celle-ci
intervient au stade de chacun des autres plans.

Le Secretaire d'Etat rappelle quant a lui que 1'Execu-
tif n'est pas oppose au principe d'une enquete publique
au niveau du dossier de base, compte tenu de son souci
de transparence et de democratic. II faut cependant
souligner que cette enquete publique allongera les
delais. Sur le point particulier qui est en discussion, le
Secretaire d'Etat fait remarquer que 1'Executif n'avait
effectivement pas retenu, a ce niveau, la consultation
de la commission de concertation. Ce choix s'inscrit
dans le partage de competences entre la commission
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overlegcommissie en de Gewestelijke Comm'issie :
voor zover men hier aan de begrippen « ontwikkeling »
en « globale samenhang » raakt moet de Gewestelijke
Commissie in voorkomend geval - en de tekst verbiedt
dit niet - uitmaken of de overlegcommissie al dan niet
moet worden geraadpleegd.

De indiener van amendement nr. 156 wijst erop dat
het gemeentelijk ontwikkelingsplan een reglementer-
ende waarde heeft en dat men er rekening moet mee
houden dat een gemeentelijk ontwikkelingsplan moge-
lijk meerdere bestemmingsplannen kan inhouden,
opgeheven bijzondere bestemmingsplannen inbegre-
pen. Wat de bijzondere bestemmingsplannen betreft,
wordt in een dubbele onderzoek voorzien : zodra het
gaat over een verkeersweg, hebben de overlegcommis-
sie en de Adviescommissie van de Agglomeratie,
opgericht op basis van artikel 19 van de organieke wet
van 1962, inspraak. Waarom is de onderzoeksproce-
dure minder belangrijk, gelet op het feit dat het
gemeentelijk ontwikkelingsplan een -grotere waarde
heeft dan deze van de BPA's?

Een ander lid is van mening dat het inderdaad nuttig
kan zijn de bijzondere bestemmingsplannen aan een
openbaar onderzoek te onderwerpen, maar hij weet
niet of ook het basisdossier aan een openbaar onder-
zoek moet worden onderworpen : op die manier loopt
men het gevaar het basisdossier in een soort vooront-
werp van ontwikkelingsplan om te zetten.

Volgens een van de rapporteurs moet er tussen twee
raadplegingsprocedures worden gekozen : ofwel legt
men het dossier aan de Gewestelijke Commissie voor,
ofwel aan de Gewestelijke Commissie en aan de
overlegcommissie. Hij stelt voor dat de Commissie een
stemming houdt over het principe om alleen op de
Gewestelijk Commissie het dossier voor te leggen.

Er wordt gestemd : met 11 stemmen tegen 1 stem
beslist de Commissie het principe te behouden dat
alleen de Gewestelijke Commissie het dossier wordt
voorgelegd. Artikel 156 heeft bijgevolg geen bestaans-
reden meer.

De Staatssecretaris wijst erop dat ondanks het feit
dat deze voorlegging exclusief is, de Gewestelijke
Commissie de overlegcommissie nog altijd kan raad-
plegen.

De Commissie bespreekt vervolgens een mondeling
subamendement dat bedoeld is om de bekendmaking
te koppelen aan een bericht in het gemeentelijk
informatieblad of, indien dit niet bestaat, aan een
gratis huis-aan-huis bedeling op het grondgebied van
de gemeente.

Dit mondeling subamendement wordt verworpen
met 9 stemmen tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

de concertation et la Commission regionale : dans la
mesure ou 1'on touche ici aux notions de developpe-
ment et de coherence globale, c'est a la commission
regionale d'apprecier Ie cas echeant - Ie texte ne
1'interdit pas - s'il y a lieu de consulter la commission
de concertation.

L'auteur de Y amendement n" 156 fait remarquer que
Ie plan communal de developpement a valeur regle-
mentaire et qu'il faut bien se rendre compte d'un plan
communal de developpement peut virtuellement
inclure plusieurs plans particuliers d'amenagement, en
ce compris des plans particuliers d'amenagement abro-
ges. Or, pour ce qui est des plans particuliers d'amena-
gement, une double enquete est prevue : des qu'on
touche a une voirie de communication, il y a interven-
tion de la commission de concertation et de la Com-
mission consultative d'Agglomeration, institute sur la
base de 1'article 19 de la loi organique de 1962.
Pourquoi done, alors que Ie plan communal de deve-
loppement a une force plus grande que celles des PPA,
la procedure d'enquete est-elle plus legere?

Un autre membre juge qu'il peut effectivement etre
utile de soumettre a enquete publique les projets de
plans particuliers d'amenagement, mais se dit dubitatif
quant a 1'idee de soumettre a enquete publique Ie
dossier de base : en procedant de la sorte, on risque de
transformer Ie dossier de base en une- sorte d'avant-
projet de plan de developpement.

Selon un des rapporteurs, il faut faire un choix entre
deux procedures de consultation : soit on passe par la
Commission regionale, soit on passe par la Commis-
sion regionale et la commission de concertation. II
propose que la Commission vote sur Ie principe du
passage a la seule Commission regionale.

Ce vote a lieu : par 11 voix centre 1, la Commission
decide de retenir Ie principe du passage exclusif en
Commission regionale. L'amendement n° 156 devient
done sans objet.

Le Secretaire d'Etat souligne cependant que si ce
passage est exclusif, la Commission regionale a tou-
jours la faculte de consulter la commission de concerta-
tion.

La Commission precede ensuite a la discussion d'un
sous-amendement oral visant a prevoir la publication
d'un avis dans le journal d'information communale ou,
a defaut, dans un toutes-boites gratuit diffuse sur tout'
le territoire de la commune.

Ce sous-amendement oral est rejete par 9 voix
centre 1 et 1 abstention.
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Een lid stelt een tekstcorrectie aan het nieuw artikel
13Sbis voor : hij wil schrijven « en belast het College
het aan een openbaar onderzoek te onderwerpen »
eerder dan « en ontwerpt het aan een openbaar
onderzoek ». Het betreft hier volgens hem inderdaad
geen voorrecht van de gemeenteraad.

De Staatssecretaris zegt dat deze formulering ook
reeds voor andere artikels werd behouden. De beslis-
sing komt de gemeenteraad toe, de organisatie het
schepencollege als uitvoerend orgaan. Het is dus niet
nodig dit expliciet te verduidelijken. '

Een lid stelt via een mondeling subamendement
voor in het laatste lid van het amendement waarin een
nieuw artikel 3Sbis tot stand komt het deel van de zin
over de mededeling langs radio en televisie te schrap-
pen. Er moet onder andere op worden gewezen dat
noch de radio noch de televisie door de gemeente
wordt gecontroleerd. Ook de ondernemingen moeten
hun boekhouding bekendmaken, maar dit gebeurt niet
langs radio en televisie om.

Een van de rapporteurs wijst erop dat het hier geen
handelsreclame betreft, maar een eenvoudige korte
mededeling dat het basisdossier van het gemeentelijk
ontwikkelingsplan aan een openbaar onderzoek wordt
onderworpen. Dergelijke aankondiging zou niet veel
mogen kosten.

Een ander lid benadrukt dat radio en televisie als
openbare diensten hoe dan ook verplicht zijn sommige
aankondigingen uit te zenden.

Dit mondeling subamendement wordt verworpeh
met 9 stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

Un membre propose une correction de texte dans
1'article 3Sbis nouveau; il suggere d'ecrire « et charge
Ie College de Ie soumettre a enquete publique » plutot
que « et Ie soumet a enquete publique ». II ne s'agit
pas en effet, explique-t-il, d'une prerogative du Con-
seil communal.

Le Secretaire d'Etat precise que cette formulation a
deja ete retenue a d'autres articles. La decision releve
du Conseil communal, son organisation du College
echevinal en tant qu'organe exclusif. II ne faut done
pas le preciser expressement.

Un membre propose, par sous-amendement oral, de
supprimer au dernier alinea de 1'amendement creant
un nouvel article 38bis le membre de phrase relatif au
communique par voie radiophonique ou televisee. II
fait notamment remarquer que ni la radio, ni la
television ne sont de maitrise communale. Si les
obligations comptables des societes entratnent elles
aussi des obligations de publicite, celles-ci ne vont pas
jusqu'a la diffusion de communiques a la radio et a la
television.

Un des rapporteurs souligne qu'il ne s'agit pas en
1'espece de publicite commerciale. C'est simplement
un avis tres court, disant que le dossier de base du plan
communal de developpement est soumis a enquete
publique. Semblable annonce ne devrait pas couter
tres cher.

Un autre membre encore souligne que les radios et
television de service public ont, de toute facon,
1'obligation de faire certaines annonces.

Ce sous-amendement oral est rejete par 9 voix
centre 2 et une abstention.

* *** **

Amendement nr. 143-C, ter invoering van een
nieuw artikel 3Sbis, wordt vervolgens aangenomen
met 9 stemmen tegen 3.

L'amendement n° 143-C creant un article 3Sbis
nouveau est ensuite adopte par 9 voix centre 3.

Artikel 38ter (nieuw) Article 3Ster (nouveau)

Een lid leest de gecoordineerde tekst van artikel
3Ster zoals voorgesteld als gevolg van amendement
nr. 143-D, E, F en G en verwijst naar de schriftelijke
verantwoording van deze amendementen.

De Staatssecretaris zegt dat dit het logisch gevolg is
van de vroeger aangebrachte wijzigingen.

Un membre lit le texte coordonne de 1'article 38ter,
tel qu'il est propose ensuite aux amendements n° 143-
D, E, F et G et renvoie a la justification ecrite de ces
amendements.

Le Secretaire d'Etat declare qu'il s'agit de la suite
logique des modifications apportees precedemment.

***



A-108/2-90/91 - 173 - A-108/2 - 90/91

Amendementen nrs 143-D, E, F en G, ter invoering
van een (nieuw), artikel 38ter, worden aangenomen
met 8 stemmen tegen 2.

Les amendements n° 143-D, E, F et G, creant un
article 38ter (nouveau), sont adoptes par 8 voix
contre 2.

Artikel JSquater (nieuw)

Een lid zegt dat dit artikel samengesteld is uit de
twee laatste leden van het oud artikel 38 (amendement
nr. 143-H).

Een lid Vraagt of, wanneer de Executieve een
basisdossier goedkeurt, dit inhoudt dat de subsidies
automatisch worden toegekend.

De Staatssecretaris antwoordt dat vooraleer er van
een subsidie sprake kan zijn, het basisdossier expliciet
moet zijn goedgekeurd. Een impliciete goedkeuring
leidt niet tot subsidies.

Article JSquater (nouveau)

Un membre declare que cet article est compose des
deux derniers alineas de 1'ancien article 38 (amende-
ment n" 143-H).

Un membre demande si lorsque 1'Executif approuve
un dossier de base, cela signifie que les subventions
sont automatiquement accordees.

Le Secretaire d'Etat repond que pour qu'il y ait
subvention, il faut qu'il y ait approbation explicite du
dossier de base. Une approbation implicite n'entratne
pas des subventions.

***

Amendement nr. 143-H, ter invoering van een
artikel 38quater (nieuw), wordt goedgekeurd met 9
stemmen tegen 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 143-H, creant un article 3Sciuater
(nouveau, est adopte par 9 voix et 2 abstentions.

Artikel 39 Article 39

Amendement nr. 132 van de Executieve wordt als
tekstcorrectie op het Iste lid aangenomen.

Op hetzelfde lid worden twee amendementen
(nr. 143-A en 157) ingediend, bedoeld om het open-
baar onderzoek meer ruchtbaarheid te geven.

Een van de indieners van amendement nr. 157 wenst
dat de aankondiging van het openbaar onderzoek ook
in het gemeentelijk informatieblad wordt opgenomen
of, wanneer dit niet bestaat, in een reclameblad dat in
de gemeente gratis wordt verspreid.

De Staatssecretaris aarzelt omtrent dit idee. Hij is
van mening dat het openbaar onderzoek van het
gemeentelijk ontwikkelingsplan voldoende belangrijk
is opdat de gemeente er een specifieke huis-aan-huis
bedeling voor over zou hebben.

Een lid vraagt of de Staatssecretaris van plan is in
die zin een besluit uit te vaardigen.

De Staatssecretaris zegt dat hij niet zai aarzelen zo
nodig een besluit uit te vaardigen, indien de beschik-
bare begrotingsmiddelen dit toelaten, of een rond-
schrijven te zenden.

Amendement nr. 144-A is gelijkaardig aan een
voorheen aangenomen amendement.

Au premier alinea, un amendement n° 132 de
1'Executif est adopte comme correction de texte.

Au meme alinea, deux amendements (n01 144-A et
157) visent a elargir. la publicite faite ^ 1'enquete
publique.

Un des auteurs de 1'amendement n° 157 souhaite que
1'annonce de 1'enquete publique soit egalement inseree
dans le journal d'information de la commune ou a
defaut dans un journal publicitaire gratuit diffuse sur le
territoire de la commune.

Le Secretaire d'Etat est reticent b cette idee. II
estime que 1'enquete publique du plan communal de
developpement est suffisamment importante pour que
la commune y consacre un « toutes boites » specifique.

Un membre demande si le Secretaire d'Etat compte
rendre un arrete en ce sens.

Le Secretaire d'Etat repond qu'il appreciera s'il
convient de prendre un arrete ou une circulaire, en
fonction des moyens budgetaires disponibles.

L'amendement n° 144-A est identique ^ un amende-
ment adopte anterieurement.
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Op het tweede lid wordt een amendement (nr. 158)
ingediend dat ertoe strekt het ontwerp-plan door het
volledig dossier met een verklarend synthesedocument
te vervangen.

Op het derde lid worden twee amendementen (nr.
144-B en 175) ingediend, bedoeld om de termijn
waarover het College beschikt om het proces-verbaal
over de sluiting van het onderzoek op te stellen, uit te
breiden.

Een lid stelt 3 weken voor; volgens hem een meer
realistische tijdspanne.

Een ander lid stelt vijftien dagen voor.

De Staatssecretaris zegt dat de Executieve de proce-
dures wenst te versnellen, maar aanvaardt vijftien
dagen als termijn,

Een lid wenst een vierde lid toe te voegen dat beoogt
het ontwerp-plan en het proces-verbaal van sluiting
van het onderzoek aan de Overlegcommissie voor te
leggen opdat deze binnen de vijfenveertig dagen na
ontvangst een advies uitbrengt (amendement nr. 159).

De Staatssecretaris is van mening dat men hiermee
vooruitloopt op artikel 40 dat het ontwerp-plan en het
proces-verbaal van sluiting van het onderzoek aan het
advies van de Gewestelijke Commissie onderwerpt.
Hij zegt dat hij op deze vraag reeds heeft geantwoord
en wijst erop dat de Gewestelijke Commissie ten alle
tijden de overlegcommissie mag raadplegen.

Een lid is van mening dat de voorlegging aan de
Overlegcommissie noodzakelijk is wanneer het
gemeentelijk ontwikkelingsplan bepalingen met bin-
dende kracht bevat. Amendement nr. 159 wordt
ingetrokken en vervangen door een amendement or.
218 op artikel 40.

Au deuxieme alinea, un amendement (n" 158) est
depose, visant a remplacer Ie projet de plan par Ie
dossier complet accompagne d'un document de syn-
these explicatif.

Au troisieme alinea, deux amendements (if 144-B et
175) visant a elargir Ie delai accorde au College pour
dresser Ie proces-verbal de cloture de 1'enquete, sont
deposes.

Un membre propose 3 semaines, periode qui est
plus realiste selon lui.

Un autre membre propose quinze jours.

Le Secretaire d'Etat indique que Ie souhait de
1'Executif est d'accelerer les procedures, mais accepte
le delai de quinze jours.

Un membre souhaite ajouter un quatrieme alinea
visant a soumettre le projet de plan et le proces-verbal
de cloture de 1'enquete, a la commission de concerta-
tion pour qu'elle remette un avis dans les quarante-
cinq jours de sa reception (amendement n" 159).

Le Secretaire d'Etat estime qu'il s'agit la d'une
anticipation sur 1'article 40 qui soumet le projet de plan
et le proces-verbal de clfiture a 1'avis de la Commission
regionale. II indique qu'il a deja repond a cette ques-
tion et fait remarquer que la Commission regionale a
en tout etat de cause la possibilite de consulter la
commission de concertation si elle le juge opportun.

Un membre estime que le passage devant la commis-
sion de concertation est necessaire lorsque le plan
communal de developpement comporte des disposi-
tions ayant force obligatoire. L'amendement n° 159 est
retire et remplace par un amendement n° 218 a
1'article 40.

**•*

Amendement nr. 157 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 2.

Amendement nr. 144-A wordt aangenomen met 9
stemmen bij 2 onthoudingen.

Amendement nr. 158 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

Amendement nr. 175 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem bij 1 onthouding.

Amendement nr. 144-B wordt aangenomen bij een-
parigheid van de 11 aanwezige leden.

- L'amendement n° 157 est rejete par 9 voix centre
2.

L'amendement n° 144-A est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

L'amendement n° 158 est rejete par 9 voix centre 1
et 1 abstention.'

L'amendement n° 175 est rejete par 9 voix centre 1
et 1 abstention.

L'amendement n° 144-B est adopte a 1'unanimite des
11 membres presents.
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- Amendement nr. 159 wordt ingetrokken.

Het aldus geamendeerde artikel 39 wordt aangeno-
men met 10 stemrnen tegen 1 stem, bij 3 onthoudingen.

- L'amendement n° 159 est retire.

L'article 39 (amende) est adopte par 10 voix contre 1
et 3 abstentions.

Artikel 40 Article 40

Meerdere leden dienen een amendement nr. 179 in
bedoeld om de periode tijdens deweike het ontwerp-
plan en het proces-verbaal van sluiting aan de Gewes-
telijke Commissie moeten worden voorgelegd, op
twintig dagen te brengen.

Een lid wenst dat de termijn ingaat op datum van het
proces-verbaal van sluiting en niet op de sluitingsda-
tumvan het onderzoek (amendement nr. 176). Dit lijkt
hem meer realistisch, rekening houdend met de proce-
dure.

De Staatssecretaris is van mening dat dit amende-
ment door de veriengiog van de termijn van 15 tot 20
dagen, ongegrond wordt.

Amendement nr. 160 strekt ertoe het advies van de
overlegcommissie toe te voegen aan de ter advies aan
de Gewestelijke Commissie voorgelegde documenten.

Amendement nr. 218 werd tijdens de bespreking van
artikel 39 behandeld.

Meerdere leden dienen een amendement nr. 228 in
dat bedoeld is om dit artikel te vervangen. Een lid
onderstreept dat dit amendement in twee onderschei-
den gevallen voorziet :

- ofwel bevat het ontwerp-plan bepalingen in verband
met de grondbestemming en wordt het dan ter
advies aan de Gewestelijke Commissie en aan de
overlegcommissie voorgelegd, die het gelijktijdig
onderzoeken; de overlegcommissie bezorgt de
Gewestelijke Commissie dan haar advies;

- ofwel bevat het ontwerp-plan geen bepalingen in
verband met de bodembestemming en wordt het dan
alleen aan de Gewestelijke Commissie ter advies
voorgelegd, die haar advies aan de gemeente
bezorgt.

In beide gevallen moet de gemeenteraad, wanneer
hij van het advies van de Gewestelijke Commissie
afwijkt, zijn beslissing met redenen omkleden.

Een lid betreurt dat de oppositie niet bij de opstelling
van dit amendement werd betrokken. Het lid trekt
echter zijn amendement nr. 218 in.

***

- Amendement nr. 176 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

Plusieurs membres deposent un amendement n° 179
visant a porter la periode pendant laquelle Ie projet de
plan et Ie proces-verbal de cl6ture doivent etre soumis
a la Commission regionale a vingt jours.

Un membre souhaite que Ie delai commence a courir
a partir de la date du proces-verbal de cl6ture et non
de la date de cl6ture de Penquete (amendement
n° 176). Cela lui parait plus realiste compte tenu de la
procedure.

Le Secretaire d'Etat estime que 1'allongement du
delai de quinze a vingt jours rend cet amendement non
fonde.

Un amendement n° 160 vise a ajouter 1'avis de la
commission de concertation aux documents soumis a
1'avis de la Commission regionale.

Un amendement n° 218 est depose. Cet amendement
a ete evoque lors de la discussion de 1'article 39.

Plusieurs membres deposent un amendement n" 228
visant a remplacer Particle. Un membre souligne que
cet amendement prevoit deux cas distincts :

soit le projet de plan contient des dispositions
relatives a 1'affectation du sol. II est alors soumis
pour avis a la Commission regionale et a la commis-
sion de concertation qui 1'examinent simultanement.
La commission de concertation transmet son avis a-
la Commission regionale;
soit le projet de plan ne contient pas de dispositions
relatives a 1'affectation du sol; il est uniquement
soumis pour avis a la Commission regionale qui
transmet son avis a la commune.

Dans les deux cas lorsque le conseil communal
s'ecarte de 1'avis de la Commission regionale, sa
decision doit etre motivee.

Un membre regrette que 1'opposition n'ait pas ete
associee a 1'elaboration de cet amendement. EUe retire
toutefois son amendement n° 218.

***

L'amendement n° 176 est rejete par 9 voix contre 1
et 1 abstention.



A-108/2- 90/91 - 176 - A-108/2 - 90/91

Amendement nr. 218 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 228 wordt aangenomen met 11
stemmen bij 2 onthoudingen.

- De andere amendementen (nr. 145,160,161,162,
163 en 179) hebben geen bestaansreden meer.

- L'amendement n° 218 est retire.

- L'amendement n° 228 est adopte par 11 voix et
2 abstentions.

- Les autres amendements (n05145, 160, 161, 162, 163
et 179) sont sans objet.

Artikel 41 Article 41

Meerdere leden dienen een amendement (nr. 146-A)
in dat bedoeld is om de termijn die de Executieve heeft
om het gemeentelijk ontwikkelingsplan goed te keuren,
nader te bepalen.

Dezelfde leden dienen een amendement (nr. 146-B)
in dat ertoe strekt de juridische gevolgen van het uitblij-
ven van de beslissing van de Executieve te verduidelij-
ken.

Een van de indieners van het amendement zegt dat,
in geval van beroep, deze procedure van aard is het
standpunt van de gemeente te versterken, Voor zover
het plan niet van het door de Executieve goedgekeurd
basisdossier afwijkt. Inderdaad, de Executieve moet
dan uitleggen waarom zij weigert de in het plan opgeno-
men verplichtende bepalingen goed te keuren.

Een ander lid erkent dat dit amendement een vorm-
verbetering van de tekst inhoudt, maar echter geen
enkele fundamentele wijziging betekent: het uitblijven
van de beslissing wordt altijd gelijkgesteld met een
weigering vanwege de Executieve.

Hij betreurt echter dat de tekst niet op zijn minst
bepaalt dat de Executieve het uitblijven van haar beslis-
sing moet verantwoorden. Het zou beter geweest zijn te
bepalen dat, nadat het College van Burgemeester en
Schepenen de Executieve in gebreke heeft gesteld, het
plan wordt beschouwd als stilzwijgend goedgekeurd.

De andere leden zijn van mening dat al deze verwik-
kelingen het gevolg zijn van een fundamentele dubbel-
zinnigheid in het ontwerp, namelijk het opnemen van
reglementerende bepalingen en van richtingaan-
gevende bepalingen.

Zij steunen echter wel het principe van de stilzwij-
gende weigering, hetgeen beter is dan de stilzwijgende
goedkeuring en hetgeen trouwens beter overeenstemt
met artikel 14, lid 2 van de gecoordineerde wetten op de
Raad van State.

In geval van verlengd stilzwijgen vanwege de Execu-
tieve zou het echter aangewezen zijn in de tekst te
bepalen wanneer de termijn voor het aantekenen van
beroep ingaat.

De vorige sprekerzegt dat de algemene bepaling van
artikel 14, lid 2 geen rol speelt, wanneer er geen bijzon-
dere bepaling bestaat die deze aangelegenheid regelt.

Plusieurs membres deposent un amendement (n0 146-
A) visant a preciser Ie delai accorde a 1'Executif pour
approuver Ie plan communal de developpement.

Les memes membres deposent un amendement
(n0146-B) dont 1'objet est de preciser les effets juridi-
ques de 1'absence de decision de la part de 1'Executif.

Un des auteurs de 1'amendement declare qu'en cas de
recours, cette procedure est de nature a renforcer la
position de la commune pour autant que Ie plan ne
deroge pas au dossier de base approuve par 1'Executif.
En effet, ce dernier aura alors a se justifier sur les
raisons pour lesquelles il refuse d'approuver les disposi-
tions ay ant force contraignante dans Ie plan.

Un autre membre reconnait que 1'amendement ame-
liore Ie texte quant a sa forme. Toutefois, il n'apporte
aucun changement sur Ie fond : 1'absence de decision
est toujours assimilee a un refus d'approbation de la
part de 1'Executif.

II regrette que Ie texte ne prevoie pas, a tout Ie moins,
que 1'Executif doive justifier son absence de decision.
Mieux encore aurait ete de specifier qu'apres mise en
demeure par Ie College des Bourgmestre et Echevins, Ie
plan est considere comme etant approuve tacitement.

Les autres membres estiment que toutes ces compli-
cations resultent d'une ambiguite fondamentale du pro-
jet, a savoir I'incorporation de dispositions a valeur
reglementaire et a valeur indicative dans Ie plan.

Us approuvent cependant Ie principe de refus tacite,
qui est preferable a celui de 1'approbation tacite, et qui
est d'ailleurs plus conforme a 1'article 14, alinea 2 des
lois coordonnees sur Ie Conseil d'Etat.

II y aurait toutefois lieu d'indiquer dans Ie texte b
partir de quel moment Ie delai ouvrant Ie droit au
recours, commence a courir en cas de silence prolonge
de 1'Executif.

L'orateur precedent repond que la disposition gene-
rale de 1'article 14, alinea 2 ne joue que lorsqu'il n'y a
pas de disposition speciale regissant cette matiere.
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In dit geval gaat met de ingebrekestelling vanwege
het College van Burgemeester en Schepenen een
eerste termijn van zestig dagen in. Weigert de Execu-
tieve te antwoorden, -dan begint, vanaf het ogenblik
dat men het uitblijven van de beslissing met zekerheid
vaststelt, een tweede termijn van zestig dagen te lopen
tijdens deweike bij de Raad van State tegen het
uitblijven van de beslissing van de Executieve beroep
kan worden aangetekend.

' De Staatssecretaris verwijst naar de redenen uit zijn
antwoord tijdens de algemene bespreking om het
principe van de « stilzwijgende weigering » te behou-
den. Hij steunt trouwens de verduidelijking voorge-
steld amendement nr. 146-B inzake de termijnen en
herinnert eraan dat het plan echter wel verplichtend
blijft in zijn richtinggevende bepalingen voor de over-
heid die het goedkeurt, namelijk de gemeenteraad.

Hij gaat ook akkoord met de invoering van een
beroepsprocedure, die trouwens dezelfde is als degene
waarin verderop voor de stedebouwkundigevergunnin-
gen wordt voorzien.

Amendement nr. 146-C en F houden een vormcor-
rectie in. Amendementen nr. 146-D en E zijn dezelfde
als deze weike op artikel 19 en 29 werden ingediend.

In verband met amendement nr. 146-E vraagt een lid.
of het werkdagen of kalenderdagen betreft. Gaat het
over kalenderdagen, dan kan deze termijn erg kort
blijken.

De Staatssecretaris antwoordt dat niets de gemeen-
ten belet om in de loop van de voorafgaande dagen de
nodige schikkingen te treffen om het terbeschikking te
stellen van het publiek.

Dans Ie cas present, la mise en demeure du College
des bourgmestre et echevins ouvre un premier delai de
soixante jours. Ensuite, en cas d'absence de reponse
de 1'Executif, un deuxieme delai de soixante jours est
ouvert a partir du moment ou 1'on peut acter 1'absence
de decision avec certitude, delai durant lequel un
recours peut @tre introduit devant Ie Conseil d'Etat
contre 1'absence de decision de la part de 1'Executif.

Le Secretaire d'Etat renvoie aux motifs invoques
dans sa reponse lors de la discussion generate, pour
maintenir le principe du « refus tacite ». II approuve
par ailleurs la clarification proposee dans 1'amende-
ment n° 146-B en ce qui concerne les delais, et rappelle
que le plan reste neanmoins contraignant dans ses
dispositions indicatives pour le pouvoir qui les adopte,
a savoir le conseil communal.

Enfin, il marque egalement son accord quant a
1'introduction d'une procedure de rappel, laquelle est
d'ailleurs identique a celle qu'on prevoit plus loin pour
les permis d'urbanisme.

Les amendements n° 146-C et F introduisent une
correction de forme. Les amendements'n° 146-D et E
sont identiques b ceux qui avaient ete deposds aux
articles 19 et 29.

A propos de 1'amendement n° 146-E, un membre
demande s'il s'agit de jours ouvrables ou de jours
calendrier. S'il s'agit de jours calendrier, cela lui parait
fort court.

Le Secretaire d'Etat repond que rien n'empeche les
communes de preparer les operations necessaires a la
mise a disposition du public au cours des jours
precedents.

* *;(=* **

- Amendement nr. 146-A wordt eenparig door de 11
aanwezige leden aangenomen.

- Amendementen 146-B en C worden aangenomen
met 10 stemmen tegen 2.

- Amendement nr. 146-D wordt aangenomen met 10
stemmen bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 146-E en F worden aangenomen
met 10 stemmen bij 2 onthoudingen.

Het aldus geamendeerde artikel 41 wordt aangeno-
men met 10 stemmen tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

- L'amendement 146-A est adopte a 1'unanimite des
11 membres presents. ;

- Les amendements 146-B et C sont adoptes par
10 voix contre 2.

- L'amendement 146-D est adopte par 10 voix et
1 abstention.

- Les amendements 146-E et F sont adoptes par
10 voix et 2 abstentions.

L'article 41 (amende) est adopte par 10 voix contre 1
et 1 abstention.
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Artikel 42 Article 42

Een aantal leden dienen een amendement (nr. 147)
in om de tekst van dit artikel te verbeteren in
samenhang met het gelijkaardig amendement op arti-
kel 20 dat werd aangenomen.

Een lid betreurt dat het gemeentelijk ontwikkelings-
plan kan aangepast worden zonder voorafgaandelijk
openbaar onderzoek.

Een rapporteur antwoordt dat het ontwerp slechts
een openbaar onderzoek opiegt indien de bodembe-
stemming gewijzigd wordt.

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat het mecha-
nisme hetzelfde is als het mechanisme dat in aanmer-
king werd genomen voor het gewestelijk ontwikke-
lingsplan. Enkel de wijzigingen met betrekking tot
bepalingen van het plan met bindende kracht en
reglementaire waarde worden aan het onderzoek
onderworperi.

Men gaat dus niet over tot een openbaar onderzoek
wanneer de wijziging enkel betrekking heeft op de
bepalingen met richtinggevende waarde. Dat is
logisch, aangezien zij enkel de overheid die hen
aannemen binden, namelijk de Gemeenteraad.

De Executieve wenste bovendien het beheer van de
plannen een zekere soepelheid te verlenen, het is
immers nodig de gemeente in staat te stellen eventueel
haar economische en sociale doelstellingen aan te
passen, bijvoorbeeld in samenhang met de financiele
toestand.

Een lid stelt voor de eerste paragraaf van het
amendement als volgt formeel te wijzigen : « § 1. De
gemeenteraad wijzigt het gemeentelijk ontwikkelings-
plan, hetzij op eigen initiatief, hetzij mits toestemming
van de Executieve, hetzij op haar met redenen
omkleed verzoek ».

Een ander lid stelt voor de volgorde van het tweede
en het derde lid van paragraaf 3 om te keren.

***

- Mits deze formele verbeteringen wordt amendement
nr. 147 aangenomen met 10 stemmen tegen 1 stem.

- Amendement nr. 164 wordt ingetrokken.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n0 147) dont 1'objet est de corriger Ie texte de Particle
en concordance avec 1'amendement similaire adopte a
1'article 20.

Un membre regrette que la modification du plan
communal de developpement puisse se faire sans
enquete publique prealable.

Un rapporteur repond que Ie projet n'impose 1'orga-
nisation d'une enquete publique que lorsqu'il y a
modification de 1'affectation du sol.

Le Secretaire d'Etat ajoute que Ie mecanisme est
identique a celui qui a ete retenu pour le plan regional
de developpement. Seules les modifications qui ont
trait aux dispositions du plan ayant force obligatoire et
valeur reglementaire sont soumises a 1'enquete.

On ne precede done pas a une enquete publique
lorsque la modification ne porte que sur les dispositi-
ons a valeur indicative. C'est logique, puisqu'elles ne
lient que 1'autorite qui les adopte, a savoir le Conseil
communal.

En outre, 1'Executif a voulu apporter une certaine
.souplesse dans la gestion des plans, car il y a lieu de
permettre a la commune de modifier eventuellement
ses objectifs economiques et sociaux, compte tenu par
exemple de la situation financiere.

Un membre propose de modifier la forme du § 1" de
1'amendement comme suit : « § I". — Le Conseil
communal modifie le plan communal de developpe-
ment, soit d'initiative, moyennant autorisation de
1'Executif, soit a la demande motivee de celui-ci ».

Un autre membre suggere d'inverser les alineas 2 et
3 du § 3.

***

Moyennant ces corrections de forme, 1'amendement
n° 147 est adopte par 10 voix centre 1.

L'amendement n° 164 est retire.

Artikel 43

De Staatssecretaris verantwoordt het indienen van
amendement nr. 133 op basis van de analogic met een
gelijkaardig amendement op artikel 23.

Article 43

Le Secretaire d'Etat'^stifle 1'introduction de Y amen-
dement n° 133 par analogic avec un amendement
similaire a 1'article 23.
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Een aantal leden dienen een amendement (nr. 165)
in, in bijkomende orde op amendement nr. 151 en
verwijzen naar dit amendement voor de verant-
woording.

Zij herinneren aan hun tegenkanting inzake het
mengen van richtinggevende en bepalingen met regle-
mentaire waarde en bindende kracht in eenzelfde plan.

De Staatssecretaris verwijst naar wat hij in dit
verband tijdens de vorige artikelsgewijze besprekingen
heeft gezegd.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 165), subsidiaire a 1'amendement n° 151 et ren-
voient a ce dernier pour la justification.

Us rappellent leur opposition au melange de disposi-
tions indicatives et de dispositions ayant valeur regle-
mentaire et force obligatoire dans un meme plan.

Le Secretaire d'Etat se refere a ce qu'il a dit a ce
propos lors de la discussion d'articles anterieurs.

***

- Amendement nr. 133-A wordt aangenomen met 9
stemmen tegen 1 stem.

- Amendement nr. 165 heeft ingevolge deze stemming
geen bestaansreden meer.

- Amendement nr. 133-B wordt aangenomen met 10
stemmen, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 133-C wordt aangenomen bij een-
parigheid van de 9 aanwezige leden.

- De amendementen nr. 166 en nr. 167 worden
ingetrokken.

Het geamendeerde artikel 43 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 2.

Artikel 44

Amendement nr. 168 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 169 heeft als doel een tweede lid
aan dit artikel toe te voegen, met de verplichting de
plannen te herzien waarvan sommige bepalingen wer-
den ingetrokken.

De Staatssecretaris verwijst naar de vroegere bespre-
kingen van dit punt.

*
*!(;

- Amendement nr. 169 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 1 stem bij 1 onthouding.

Artikel 44 wordt aangenomen met 10 stemmen tegen
1 stem bij I onthouding.

Artikel 45

, Amendement nr. 190 wordt als volgt door.een van de
indieners verantwoord : op dit ogenblik ligt aan de
oorsprong van elk BPA een projekt ingediend door
een projektontwikkelaar, eventueel gesteund door de

***

- L'amendement n° 133-A est adopte par 9 voix
centre 1.

- L'amendement n° 165 devient sans objet, suite au
vote intervenu.

- L'amendement n° 133-B est adopte par 10 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 133-C est adopte a 1'unanimite des
9 membres presents.

- Les amendements n°' 166 et 167 sont retires.

L 'article 43 (amende) est adopte par 10 voix contre 2.

Article 44

L'amendement n° 168 est retire.

L'amendement n° 169 a pour objet d'ajouter un
second alinea a cet article, visant a introduire une
obligation de revision des plans dont certaines disposi-
tions ont ete abrogees.

Le Secretaire d'Etat renvoie aux discussions qui ont
deja eu lieu anterieurement sur ce point.

**

- L'amendement n° 169 est rejete par 10 voix centre 1
et 1 abstention.

L'article. 44 est adopte par 10 voix contre 1 •et
I abstention.

Article 45

'L'amendement n° 190 est justifie de la maniere
suivante par un de ses auteurs : actuellement tout PPA
a pour origine soit un projet introduit par un promo-
teur, soutenu le cas echeant par la commune et soumis
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gemeente en ter goedkeuring aan het Gewest voorge-
legd, of een projekt van het Gewest zeif die het opiegt
aan het gemeentebestuur. Het blijkt dus dat in de
werkelijkheid, de gewestelijke overbeid alles te zeggen
heeft inzake de planning.

In het ontwerp van ordonnantie, doet men atsof de
gemeente een zekere bevoegdheid heeft inzake de
planning, terwiji al de plannen door de Executieve
worden goedgekeurd. Voor de burger schept dit
verwarring. Men mag vrezen dat indien hij zich tot de
gemeente of tot de Executieve richt om informatie
betreffende de aanleg van zijn wijk, men hem van het
kastje naar de muur stuurt en beide overheden him
verantwoordelijkheid ontwijken.

Om de zaken te verduidelijken, is het nodig de
bevoegdheden samen te bundelen op het niveau van
het Gewest. Het is inderdaad op dit niveau dat men
het best in staat is een ruimtelijke ordening te ptannen
voor heel het grondgebied.

Een ander lid is het hier niet mee eens. Hij meent
dat deze eentraliserende opvatting van de ruimtelijke
ordening een regelrechte aanval is op de gemeenten.
Het Gewest dient inderdaad de algemene planning op
zich te nemen, toch hebben de gemeenten een niet te
onderschatten rol in de detaillering of de verfijning van
de gewestelijke plannen.

Dit lid vraagt de Staatssecretaris vervolgens zijn
standpunt toe te lichten inzake de bijzondere bestem-
mingsplannen. Er zijn inderdaad twee mogelijke
opiossingen : sommigen menen dat de uitvoering van
dergelijke plannen veralgemeend moet worden; ande-
ren menen daarentegen dat men enkel in dergelijke
plannen moet voorzien bij wijze van uitzondering.

Een rapporteur verklaart zich eveneens gekant
tegen amendement nr. 190 en tegen de eentraliserende
opvatting die door een van zijn indieners werd uiteen-
gezet.

Volgens hem voeren de indieners van het amende-
ment een wanhoopspolitiek : hetgeen zij als de groot-
ste fouten van de opvatting van het ontwerp beschou-
wen klagen zij aan, maar zij vinden geen andere
opiossing dan de beslissing nog meer te centraliseren
en de Executieve al de bevoegdheid toe te kennen. Dit
voorstet is op zijn minst verrassend, als men weet dat,
dezelfde Raadsleden, gewoonlijk, de onverzadigbaar-
heid van de Hoofdstedelijke Executieve aan de kaak
stellen.

Een van de indieners van het amendement ant-
woordt dat hij absoluut niet gekant is tegen planning,
zo wordt immers een langetermijnsvisie mogelijk
inzake ruimtelijke ordening. Uit de realiteit blijkt dat

pour approbation a la Region, soit un projet de la
Region elle-meme qui 1'impose au pouvoir communal.
Aussi, il apparaTt qu'en matiere de planification du sol,
c'est en realite Ie pouvoir regional qui a tout a dire.

Dans Ie projet d'ordonnance, on fait comme si la
commune avait un certain pouvoir en matiere de plani-
fication, alors que tout les plans sont approuves par
1'Executif. Pour Ie citoyen, cela cree une confusion. D
est a craindre que lorsque celui-ci s'adresse soit a la
commune, soit a 1'Executif pour avoir des informations
concernant 1'amenagement de son quartier, les deux
pouvoirs se renvoient la balle en fuyant leurs responsa-
bilites.

Pour clarifier les choses, il y aurait lieu de concen-
trer les pouvoirs au niveau de la Region. C'est en effet
a ce niveau qu'on est Ie mieux a meme d'elaborer une
planification spatiale pour 1'ensemble du territoire.

Un autre membre ne partage pas ce point de vue. D
estime que cette conception centralisatrice de 1'amena-
gement du territoire est une veritable agression vis-a-
vis des communes. La Region doit certes assumer la
planification generale, mais les communes ont un r61e
non negligeable a jouer dans la precision ou 1'affine-
ment des plans regionaux.

Ce membre demande ensuite au Secretaire d'Etat de
preciser la position qu'il compte adopter en matiere de
plans particuliers d'affectation du sol. En effet, deux
solutions sont possibles : eertains considerent que la
realisation de tets plans doit etre generalisee; d'autres
estiment par contre que de tels plans ne doivent etre
prevus que de maniere exceptionnelle.

Un rapporteur se declare lui aussi oppose a 1'amen-
dement n° 190 et a la conception centralisatrice deve-
loppee par un de ses auteurs.

Pour lui, les auteurs de 1'amendement proposent en
fait la « politique du pire » : en denoncant ce qu'ils
considerent eomme les defauts majeurs de la concep-
tion du projet, ils ne trouvent pas d'autre solution
alternative que de centraliser davantage la decision en
accordant tout Ie pouvoir a 1'Executif. Cette sugges-
tion est pour Ie moms surprenante, lorsqu'on sait que,
de maniere generale, ces memes conseillers ne cessent
de contester la boulimie de 1'Executif regional!

Un des auteurs de 1'amendement replique qu'il est
loin d'etre oppose a 1'idee de planification, car celle-ct
permet d'avoir une vision a long terme de 1'amenage-
ment du territoire. La realite montre que la Region est
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het Gewest de best geplaatste instantie is om deze
globale visie op lange termijn te hebben. Dit wil. nog
niet zeggen dat men geen bijzondere bestemmings-
plannen moet uitwerken.

Toch wijst hij er nogmaals op dat het ontwerp een
soort gemeentelijke fictie schept. Men doet alsof de
gemeentelijke overheid ter zake over een reele spe-
lingsmarge beschikt, terwiji al de beslissingen door de
Executieve moeten worden goedgekeurd.

Dit amendement, en de andere die verderop nog
worden ingediend beogen een vereenvoudiging : naar-
gelang van de materie wordt de gemeente een totale
autonomie toegekend, of beslist het Gewest onmiddel-
lijk.

De Staatssecretaris verwijst naar wat hij in dit
verband reeds heeft gezegd tijdens de algemene
bespreking. Hij herhaalt dat twee grote argumenten de
inmenging van de gemeentelijke overheid in het door
de Executieve opgevatte planningsschema voorstaan :

- het democratisch aspect van de uitwerking van de
plannen;

- het goed op de hoogte zijn van de problemen op
lokaal niveau.

Als men bovendien de centraliserende opvatting van
de indieners van het amendement zou overnemen, zou
men het personeelsbestand van de Hoofdstedelijke
administratie aanzienlijk moeten versterken.

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat uit de
overlegervaring is gebleken dat de contacten met de
bevolking veel viotter verlopen op gemeentelijk vlak;
het ontwerp heeft .trouwens bepalingen waarin de
bewoners de kans krijgen een uitwerking van het
bijzonder plan te vragen (art. 49). Met andere woor-
den, het systeem werd zodanig opgevat dat de gemeen-
ten hun verantwoordelijkheid opnemen inzake de
bijzondere bestemmingsplannen.

Als antwoord aan een ander lid die hem vragen
stelde in verband met het al of niet veralgemenen van
de bijzondere bestemmingsplannen verwijst de Staats-
secretaris naar de wens van de Executieve om voor
eike plaats over de nodige details te beschikken, maar
het bijzonder plan moet daarom nog geen universele
formule zijn. Er bestaan andere mogelijkheden : de
verkavelingsvergunningen, het stedebouwkundig
reglement, het gemeentelijk ontwikkelingsplan en
zeifs de voorschriften van het Gewestelijke Bestem-
mingsplan.

1'instance la mieux placee pour avoir cette vision
globale et a long terme. Cela ne veut pas dire qu^il ne
faut pas elaborer de plans particuliers d'affectation du
sol.

Toutefois, il repete que Ie projet cree une sorte de
fiction municipaliste. On laisse croire que Ie pouvoir
communal dispose en cette matiere d'une marge reelle
d'intervention, alors que toutes ses decisions doivent
etre approuvees par 1'Executif.

Cet amendement, comme ceux qui seront introduits
plus loin, ont pour but d'arriver a une simplification :
selon les matieres, soit 1'autonomie totale est accordee
a la commune, soit la decision est prise directement
par la Region.

Le Secretaire d'Etat renvoie a ce qu'il a deja dit a ce
propos lors de la discussion generale. II repete que
deux arguments majeurs militent en faveur de 1'impli-
cation du pouvoir communal dans le schema de plani-
fication concu par 1'Executif :

- 1'aspect democratique de 1'elaboration des plans;

- la bonne connaissance des problemes a echelon
local.

En outre, si on devait retenir la conception centrali-
satrice evpquee par les auteurs de I'amendement, il
faudrait renforcer considerablement les effectifs de
1'Administration regionale.

Le Secretaire d'Etat ajoute que 1'experience de la
concertation a montre que les contacts avec la popula-
tion se font beaucoup plus facilement a 1'echelon
communal; le projet prevoit d'ailleurs des dispositions
permettant aux habitants de demander 1'elaboration
d'un plan particulier (art. 49). En d'autres termes, le
systeme a ete concu de maniere a ce que les communes
prennent leurs responsabilites en matiere de plans
particuliers d'affectation du sol.

En reponse a un autre membre qui 1'interrogeait a
propos de la generalisation ou non des plans particu-
liers d'affectation du sol, le Secretaire d'Etat indique le
souhait de 1'Executif d'avoir pour chaque endroit les
precisions necessaires, mais le plan particulier ne doit
pas etre pour cela la formule universelle. D'autres pos"
sibilites existent : les permis de lotir, le reglement
d'urbanisme, le plan communal de developpement et
meme les prescriptions du PRAS.

* • *** **

- Amendement nr. 190 wordt verworpen met 11
stemmen tegen 1.

Artikel 45 wordt aangenomen met 10 stemmen tegen 1
stem, bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 190 est rejete par 11 voix centre 1.

L'article 45 est adopte par 10 voix centre 1 et
1 abstention.
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Artikel 46 Article 46

Een aantal leden dienen een amendement (nr. 180)
in om diverse wijzigingen aan te brengen aan de tekst
van het ontwerp.

Een ervan strekt tot het invoegen van de voorschrif-
ten betreffende de esthetiek van de constructies en van
hun onmiddellijke omgeving in de bijzondere bestem-
mingsplannen. Voorheen kwam dit begrip slechts voor
in de bouwverordeningen.

Een lid vraagt wat men bedoelt met onmiddellijke
omgeving, gaat men een perimeter afbakenen en er de
bouwwerken rond deze perimeter bij insluiten?

Een van de indieners van het amendement ant-
woordt dat hier enkel het begrip wordt ingevoerd. In
feite zai het gemeentebestuur beslissen, volgens de in
de bijzondere bestemmingsplannen voorziene vesti-
gingsplaatsen voor de bouwwerken en de verkeerswe-
gen, er al dan niet de gedeelten in te omvatten die in
de buurt van deze bouwwerken of van het wegennet
liggen, zoals bijvoorbeeld parken, de aanplanting van
bomen, enz. Het begrip moet niet beperkend zijn,
maar overgelaten worden aan de interpretatie van de
gemeenteraad.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n"180) visant a apporter diverses modifications au
texte du projet.

L'une d'entre elles vise b inserer les prescriptions
relatives ^ 1'esthetique des constructions et de leurs
abords dans les PPAS. Avant, cette notion ne figurait
que dans les reglements de batisse.

Un membre demande ce qu'il faut entendre par
« abords ». Va-t-on delimiter un perimetre et y inclure
les constructions autour de ce perimetre?

Un des auteurs de 1'amendement repond que seule
la notion est introduite ici. En fait, c'est Ie pouvoir
communal qui en fonction des implantations prevues
pour les constructions et les voies de communication
dans Ie PPAS, decidera d'y inclure ou non les parties
environnantes ^ ces constructions ou voiries, comme
par exemple les jardins, les plantations d'arbres, etc.
La notion ne doit pas etre limitative, mais laissee ^
1'appreciation du Conseil communal.

* *** **

- Amendement nr. 180 wordt goedgekeurd met 10
stemmen bij 1 onthouding.

Het geamendeerde artikel 46 wordt aangenomen met
11 stemmen, bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 180 est approuve par 10 voix et
1 abstention.

L'article 46 (amende) est adopte par 11 voix et
1 abstention.

Artikel 47 Article 47

Een amendement nr. 191 wordt ingediend met het
oog op een andere aanpak van de afwijking van het
lagere plan op het hogere plan.

Een van de indieners betreurt dat de hogere plannen
al te vaak uiteengerafeld worden door de lagere
plannen. Er zijn dwingende maatregelen nodig opdat
deze afwijkingen geen echte wijzigingen worden.

De tekst van artikel 47 be vat nogal onduidelijke
voorwaarden die de deur openzetten voor alle moge-
lijke interpretaties. Met het begrip nieuwe behoeften
kan eender weike afwijking gerechtvaardigd worden.
Men kan altijd economische, culturele of milieube-
hoeften inroepen.

In zijn analyse ^van het voorontwerp, maakte de
Raad van State eenzelfde analyse en betreurt dat,
ondanks de door de Executieve uitgedrukte bedoelin-
gen, het artikel de jurisprudentie van de administra-
tieve afdeling onvoldoende vertaalt.

Un amendement n" 191 est depose visant a aborder
differemment Ie probleme de la derogation du plan
inferieur au plan superieur.

Un des auteurs regrette que les plans superieurs
soient trop souvent detricotes par les plans inferieurs.
Des contraintes s'imposent afin que ces derogations ne
deviennent pas de veritables modifications.

Le texte de 1'article 47 contient des conditions
particulierement floues qui laissent la porte ouverte ^
toutes les interpretations. La notion de besoins nou-
veaux permet de justifier n'importe quelle derogation.
II sera toujours possible d'invoquer des besoins econo-
miques, d'environnement ou culturels.

Dans son analyse de 1'avant-projet, le Conseil d'Etat
a fait la meme analyse et deplore que, en depit des
intentions exprimees par 1'Executif, 1'article ne traduit
qu'imparfaitement la jurisprudence de la juridiction
administrative.
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Een rapporteur antwoordt dat artikel 48 voldoende
dwingend is. De aard van de afwijking moet worden
aangekondigd van bij de indiening van het basisdos-
sier. Naast de raadpleging van de Overlegcommissie, is
er die van de gewestelijke Commissie die het mogelijk
zai maken de opportuniteit van de afwijking in te
schatten opdat de globale structuur van de planning
wordt nageleefd.

De indiener van het amendement betreurt dat het
slechts een advies betreft terwiji men veeleer nood
heeft aan een grendel. Gesteund door een ander lid
dringt hij aan dat de essentiele gegevens waarop niet
kan worden afgeweken in de verschillende plannen
gepreciseerd worden. ^

Een lid meent dat men om de afwijkingen te
kunnnen omschrijven men het begrip essentiele gege-
vens moet definieren. Een afwijking zou pas moeten
toegekend worden na een openbaar onderzoek.

Een rapporteur antwoordt dat de rechtspraak van de
Raad van State beperkend is en expliciteert het begrip
essentiele gegevens. Het optreden van de Gewestelijke
Commissie is een waarborg voor de duidelijkheid en
de democratische controle en maakt het mogelijk de
nodige soepelheid te behouden.

Een aantal leden dienen een amendement (nr. 181)
in om het woord « nieuwe » voor het woord behoeften
te doen vervallen en om te verhinderen dat het
bijzonder bestemmingsplan afbreuk zou kunnen doen
aan door gewestelijke plannen en door het gemeente-
lijk ontwikkelingsplan voorgeschreven wijzigingen.

Een lid betreurt dat het advies van de Raad van
State onvoldoende werd opgevolgd en dat dit artikel
de rechtspraak onvoldoende vertaalt. De politieke
beslisser inzake stedebouw staat onder druk; exacte
bepalingen betreffende de afwijkingen maken het
mogelijk er gemakkelijker weerstand aan te bieden.

De Staatssecretaris antwoordt dat de tekst werd
aangevuld maar niet gewijzigd door amendement nr.
181 en dat de toelichting werd gegeven tijdens de
bespreking van artikel 27.

Een amendement nr. 227 werd ingediend. Het wil de
hoofdfunctie in een betrokken gebied als een essenti-
eel gegeven beschouwen. Een van de indieners preci-
seert dat men beter uitdrukkelijk kan zijn dan te
verwijzen naar de geest van een tekst.

De Staatssecretaris meent dat dit amendement pro-
blemen stelt op het vlak van de juridische zekerheid.
Een rapporteur vindt het beperkend.

Un rapporteur repond que 1'article 48 est suffisam-
ment contraignant. La nature de la derogation doit
etre annoncee des 1'introduction du dossier de base.
Outre la consultation de la Commission de concerta-
tion, il y a celle de la Commission regionale qui per-
mettra d'evaluer 1'opportunite de la derogation afin
que soit respectee la structure globale de la planifica-
tion.

L'auteur de 1'amendement regrette qu'il ne s'agisse
que d'un avis alors qu'on aurait besoin d'un verrou.
Appuye par un autre membre, il insiste pour que
soient precisees dans les differents plans les donnees
essentielles auxquelles on ne peut deroger.

Un membre estime que pour que 1'on puisse circons-
crire les derogations, il faut definir la notion de
donnees essentielles. Une derogation ne devrait etre
accordee qu'apres enquete publique.

Un rapporteur repond que la jurisprudence du
Conseil d'Etat est restrictive et explicite la notion de
donnees essentielles. L'intervention de la Commission
regionale est une garantie de controle democratique et
de transparence et permet de sauvegarder la souplesse
necessaire.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 181) visant a supprimer Ie mot « nouveaux » avant
Ie mot besoins et a empecher que Ie plan particulier
d'affectation du sol puisse porter atteinte a des modifi-
cations prescrites par les plans regionaux et par Ie plan
communal de developpement.

Un membre regrette que 1'avis du Conseil d'Etat
n'ait pas ete suffisamment suivi et que cet article
traduise imparfaitement la jurisprudence. Le decideur
politique en matiere d'urb'anisme subit de nombreuses
pressions; des dispositions precises concernant les
derogations permettent de mieux y resister.

Le Secretaire d'Etat repond que le texte est complete
mais pas modifie par 1'amendement n° 181 et que
toutes les explications ont ete donnees lors de la
discussion de 1'article 27.

Un amendement n° 277 est introduit. II vise a
considerer comme donnee essentielle, la fonction
principale presente dans la zone concernee. Un des
auteurs precise qu'il vaut mieux etre explicite que de se
referer a 1'esprit d'un texte.

Le Secretaire d'Etat estime que cet amendement
pose des problemes sur le plan de la securite juridique.
Un rapporteur le trouve reducteur.

*** ***
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- Amendement nr. 191 wordt verworpen met 11
. stemmen tegen 1 stem.

- Amendement nr. 181-A en B wordt aangenomen
met 9 stemmen, bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 227 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem bij 1 onthouding.

Het geamendeerde artikel 47 wordt aangenomen met
9 stemmen tegen 1, bij 1 onthouding.

- L'amendement n" 191 est rejete par 11 voix centre 1.

- L'amendement n° 181-A et B est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

- L'amendement n° 227 est rejete par 9 voix centre 1
et 1 abstention.

L'article 47 (amende) est adopte par 9 voix centre 1 et
1 abstention.

Artikel 48 Article 48

Een aantal leden dienen amendementen nr. 182 en
nr. 183 in.

Amendement nr. 183 is bedoeld om in het 6°, de
woorden « een milieu-effectennota die vereist is » te
vervangen door « de vereiste stukken ». Het begrip
« effectennota » is in feite nog niet gevestigd. Het is
dus verkieslijk meer algemene termen te gebruiken.

Amendement nr. 182- A en B is bedoeld om de
bepalingen die afwijken op hogere plannen in het
basisdossier in te lassen. Deze moeten immers gein-
ventariseerd kunnen worden. De Executieve moet
bovendien de algemene voorstelling van het basisdos-
sier, dit wil zeggen de inhoud ervan, in een besluit
vastleggen. De procedure is dezelfde als voor arti-
kel 38. - •

Een lid betreurt dat men de verwijzing naar het
begrip « effectennota » wil doen vervallen. Er wordt in
voorzien in de Europese richtlijnen en de Europese
Commissie is van plan er een verplichting van te
maken voor al de plannen van aanleg. Hij wenst
bovendien te weten of het in de bedoeling ligt van de
Executieve milieu-effectennota's op te leggen voor al
de bijzondere bestemmingsplannen.

De Staatssecretaris verwijst naar de commentaar bij
artikel 46

Aan een lid dat benadrukte dat het begrip « de
vereiste stukken » erg ruim is en dat de effectennota
erin kan begrepen worden verduidelijkt de Staatssecre-
taris dat dit zai afhangen van de inhoud van de
toekomstige ordonnantie betreffende de effectenrap-
portering.

**

- Amendement nr. 192 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

- Amendement nr. 183 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 11 aanwezige leden.

Plusieurs membres deposent les amendements
n° 182 et 183.

L'amendement n° 183 vise ^ remplacer au 6°, les mots
« une note d'incidence requise » par « les documents
requis ». La notion de « note d'incidence » n'est en
effet pas encore etablie. II est done preferable d'utili-
ser des termes plus generaux.

'L'amendement n° 182-A et B, a pour objet d'inserer
dans Ie dossier de base, les dispositions qui derogent
aux plans superieurs. II faut en effet pouvoir les
repertorier. L'Executif doit en outre arreter la presen-
tation generate du dossier de base, c'est-a-dire Ie
contenu de celui-ci. La procedure est la meme pour
1'article 38.

Un membre regrette que 1'on veuille supprimer la
reference ^ la notion de « note d'incidences ». Cette
notion est prevue par les directives europeennes et la
Commission europeenne envisage de la rendre obliga-
toire pour tous les plans d'amenagement. II desire en
outre savoir s'il entre dans les intentions de 1'Executif
de soumettre tous les PPAS a des etudes d'incidences.

Le Secretaire d'Etat renvoie aux commentaires de
1'article 46, avant-dernier alinea.

A un membre qui souligne que la notion de « docu-
ments requis » est tres large et peut comprendre la
note d'incidences, le Secretaire d'Etat precise que cela
dependra du contenu de la future ordonnance relative
aux etudes d'incidences.

***

L'amendement n° 192 est retire par son auteur.

L'amendement n° 183 est adopte a 1'unanimite des
11 membres presents.
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- Amendement nr. 182-A wordt aangenomen met 11
stemmen, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 182-B wordt aangenomen met 10
stemmen, bij 1 onthouding.

Het geamendeerde artikel 48 wordt aangenomen met
9 stemmen bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 182-A est adopte par 11 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 182-B est adopte par 10 voix et
1 abstention.

L'article 48 (amende) est adopte par 9 voix et 2 absten-
tions.

Artikel 48bis, 48ter et 48quater (nieuw)

Amendementen nr. 182-C, D, E, Gen J/zijn bedoeld
om de artikelen 486/5, ter en quater in te voegen. Deze
wijzigingen worden voorgesteld naar analogic met het
amendement betreffende artikel 38.

Littera F wordt voorgesteld omwille van de samen-
hang. Het voorziet in het optreden van de Gewestelijke
Commissie die zich uitspreekt over de opportuniteit van
de afwijking voor zover zij een advies heeft gegeven
over het plan of de plannen waarop wordt afgeweken.

Amendement nr. 195 wordt op verzo'ek van zijn indie-
ner vervangen door een mondeling amendement, lui-
dend : « Het basisdossier wordt vervolgens onderwor-
pen aan een etfectenbeoordeling overeenkomstig de
bepalingen betreffende de milieu-effectenbeoordeling
van bepaalde openbare en particuliere projecten ». Het
ontwerp moet overeenstemmen met de Europese richt-
lijn over de milieu-effectenstudies.

Een lid meent dat dit amendement onverantwoord is,
aangezien het de bedoeling is van de Europese richtlijn
milieueffectenbeoordelingen uit te voeren als het
milieu bedreigd wordt.

De in het 6° van artikel 48 vereiste documenten
kunnen volgens de Staatssecretaris in voorkomend geval
een volledige beoordeling leiden. Bijkomende details
zouden overbodig zijn.

***

— De amendementen nr. 193 en nr. 194 worden inge-
trokken.

— Het mondeling amendement ter vervangmg van
amendement nr. 195 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem.

— Amendement nr. 182-C om een (nieuw) artikel
486;s in te voegen, wordt aangenomen met 10 stem-
men, bij 1 onthouding.

— De amendementen nr. 182-D, E, F en G om een
(nieuw) artikel 48fer in te voegen, worden aangeno-
men met 10 stemmen, bij 1 onthouding.

— Amendement nr. 182-H om een (nieuw) artikel
4Squater in te voegen, wordt aangenomen met 10
stemmen, bij 1 onthouding.

Article 48bis, 48ter et 4Squater (nouveau)

L'amendement n" 182-C, D, E, G et H a pour objet
d'inserer des articles 4Sbis, ter et quater. Ces modificati-
ons sont proposees par analogic a 1'amendement relatif
a 1'article 38.

Le littera F est propose dans un souci de coherence, il
prevoit 1'intervention de la Commission regionale qui se
prononce sur 1'opportunite de la derogation dans la
mesure ou elle a emis un avis sur le ou les plans auxquels
il est deroge.

L'amendement n0195 est remplace a la'demande de
son auteur par un amendement oral libelle comme suit :
« Le dossier de base est ensuite soumis a etude d'inci-
dences conformement aux dispositions relatives a 1'eva-
luation des incidences de certains projets publics et
prives sur 1'environnement». II s'agit de rendre le projet
conforme a la directive europeenne sur les etudes d'in-
cidences.

Un membre estime que cet amendement ne se justifie
pas, le but de la directive europeenne etant la realisa-
tion d'etudes d'incidences lorsque 1'environnement est

' menace.

Les documents requis prevu au 6° de 1'article 48
peuvent selon le Secretaire d'Etat deboucher le cas
echeant sur une etude complete. Des precisions supple-
mentaires seraient inutiles.

***

Les amendements n°' 193 et 194 sont .retires.

L'amendement oral remplacant 1'amendement
n° 195 est rejete par 10 voix centre 1.

L'amendement n0 182-C creant un article 48bis
(nouveau) est adopte par 10 voix et 1 abstention.

Les amendements n" 182-D, E, F et G creant un
article 48ter (nouveau), sont adoptes par 10 voix et
une abstention.

L'amendement n° 182-H creant un article 48quater
(nouveau), est adopte par 10 voix et une abstention.



A-108/2- 90/91 - 186 - A-108/2- 90/91

Artikel 49 Article 49
Een lid benadrukt dat amendement nr. 219 ertoe

strekt dit artikel te doen vervallen om de volgende
redenen : het is nog met omdat men een derde van de
bevolking in staat stelt de gemeenteraad te vragen een
bijzonder bestemmingsplan uit te werken dat men
daarom « democratischer » is. Sommige verzoeken
zullen onvermijdelijk gebeuren uit prive-belang.
Bovendien dreigen deze verzoeken overwerk te bezor-
gen aan de gemeentediensten die toch al onderbemand
zijn en kampen met een tekort aan middelen en
materieel. Juist vanwege dit overwerk dreigen priori-
taire BPA's niet uitgevoerd te kunnen worden. Ten-
slotte onderstreept het lid dat petities soms vlug
kunnen worden getekend.

Hij wijst er ook op dat het doen vervallen van dit
artikel gebeurt op unaniem verzoek van de conferentie
van burgemeesters.

Amendement nr. 184 beoogt artikel 49 te_ wijzigen
om voor de indiening van een aanvraag van een BPA
geen rekening meer te houden met de hoedanigheid
van eigenaar maar enkel met de hoedanigheid van
inwoner. Het amendement wil eveneens de Executieve
gelasten de nadere regels voor de uitvoering van het
artikel vast te leggen bijvoorbeeld voor wat het verza-
melen van de handtekeningen betreft.

Een rapporteur is verbaasd dat degenen die zich de
verdedigers van het referendum en van de volksraad-
pleging noemen zich kanten tegen dit artikel dat een
democratisch debat binnen de gemeenteraad op ver-
zoek van sommige bewoners als resultaat heeft.

Deze nieuwe procedure zai niet duur zijn; de
gemeenteraad neemt eeh principiele beslissing naar
aanleiding van het verzoek.

Een ander lid benadrukt dat dit amendement geen
bevoegdheid ontneemt aan de gemeenteraad die vrij
kan beslissen het verzoek van de bewoners positief of
negatief te beantwoorden.

Een ander lid onderstreept dat zijn amendement
nr. 196 hetzelfde onderwerp heeft als amendement
nr. 184. Hij vindt dat deze niet zo dure procedure
vooral de volkswijken beoogt.

Een lid vreest dat het wel eens spaak zou kunnen
lopen met dit soort procedures als die voortaan ook
overwogen worden voor andere beslissingen. Boven-
dien maken zij een globale visie van de bestemmings-
plannen onmogelijk aangezien zij zich binnen strikt
bepaalde termijnen moeten uitspreken over de op
geregelde tijdstippen ingediende aanvragen van de
bewoners.

Een ander lid geeft de volgende opmerkingen :
- Dit artikel vormt een teken van wantrouwen ten

aanzien van de gemeentebestuurders. Er zijn nu
reeds heel wat incidenten bij de uitwerking van een
BPA.

Un membre souligne que 1''amendement n° 219 vise
la suppression de cet article pour les raisons suivantes :
permettre a un tiers des habitants de demander au
conseil communal d'elaborer un plan particulier d'af-
fectation du sol ne constitue pas necessairement « un
plus democratique ». En effet, des demandes resulte-
ront parfois d'interet prive. Ces demandes risquent en
outre d'encombrer des services communaux qui sont
deja sous-equipes en hommes, moyens et materiel. En
raison de cet encombrement, des PPA prioritaires
risquent de ne pouvoir se realiser. Enfin, Ie membre
souligne la facilite avec laquelle des petitions peuvent,
parfois etre signees.

II souligne egalement que la suppression de cet
article est une demande unanime de la conference des
bourgmestres.

Un amendement n" 184 vise a modifier 1'article 49
afin de ne plus tenir compte de la qualite de proprie-
taire pour introduire une demande de PPA mais uni-
quement de la qualite d'habitant. L'amendement vise
egalement a charger PExecutif d'arreter les modalites
d'application de 1'article en ce qui concerne par
exemple la maniere de rassembler les signatures.

Un rapporteur s'etonne que ceux qui se pretendent
les defenseurs du referendum et de la consultation
populaire s'opposent a cet article qui va deboucher sur
un debat democratique au sein du conseil communal ^
la demande de certains habitants.

Cette nouvelle procedure instituee ne sera pas
couteuse; Ie conseil prend une decision de principe
suite b la demande qu'il lui est adressee.

Un autre membre souligne que cet amendement
n'enleve aucun pouvoir au conseil communal qui reste
libre de decider de donner une reponse positive ou
negative a la demande des habitants.

Un autre membre souligne que son amendement
n° 196 est identique a 1'amendement n° 184. II estime
que cette procedure peu couteuse vise essentiellement
les quartiers populaires.

Un membre craint une derive de ce type de proce-
dure qui pourrait a 1'avenir etre envisagee pour
d'autres decisions. En outre, elle empeche d'avoir une
vision globale des PPAS, des delais stricts etant prevus
pour statuer sur les demandes ponctuelles introduites
par les habitants.

Un autre membre emet les observations suivantes :
Cet article constitue une marque de mefiance a
1'egard des gestionnaires communaux. II y a deja de
nombreux incidents lors de 1'elaboration d'un PPA.
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- De bevoegdheid om zich in de stedebouwkundige
voorschriften van een huizenblok te mengen zou op
zijn minst een bestendigheid van de vestiging in dit
huizenblok moeten vergen. Het lid dient daarom een
tnondeling subamendement in dat een verblijfsvoor-
waarde van twee jaar instelt.

- Waarom dit recht geven aan de bewoners en het
weigeren aan de rechtspersonen? In sommige wijken
wordt het gebied voor een groot gedeelte door bedrij-
ven ingenomen. Door dit artikel kan een derde van
de al schaarse bewoners van deze wijken een aan-
vraag indienen terwiji dit recht niet wordt toegestaan
aan degenen die het grootste gedeelte van het grond-
gebied gebruiken.

Een lid dient een amendement nr. 220 in om de
rechtspersonen in staat te stellen hetzelfde recht uit te
oefenen.

Een ander lid benadrukt dat de huurders 70 % van de
bevolking vertegenwoordigen in Brussel. Hen het recht
op participatie ontzeggen zou uitdraaien op hun margi-
nalisering. In de ervaring met het overleg is trouwens
gebleken dat de huurders bezorgd zijn om de toekomst
van hun stad en van hun wijk. De gemeentelijke over-
heid zou toch de politieke moed moeten opbrengen om
door privebelang ingegeven aanvragen te weigeren.

Hetzelfde lid meent dat dit artikel een verduidelij-
king geeft van de procedure voor het opstellen van de
BPA's, die nu reeds voor sommige projecten gehan-
teerd wordt, omdat het de gemeenteraad verplicht over
deze een beslissing te nemen.

Dit artikel betekent bovendien een soort van tegen-
gewicht van de mogelijkheid om bijzondere bestem-
mingsplannen uit te werken op verzoek van investeer-
ders en projectontwikkelaars.

De Staatssecretaris verwijst naar het antwoord in de
algemene bespreking. Deze kritiek op een procedure
die meer doorzicht wil brengen in verhouding tot wat op
dit ogenblik gebeurt, verwondert hem. Op dit ogenblik
is het zo dat de gemeenteraden de petities in ontvangst
nemen en onderzoeken.

Hij onderstreept eveneens dat men extra aandacht
heeft besteed aan het recht van de bewoners omdat de
woonfunctie een beschermde functie is (cfr. art. 3 van
het ontwerp).Een verblijfsduurvoorwaarde vastleggen
kan willekeurig zijn; sommige bewoners hebben sneller
belangstelling voor hun wijk dan andere.

De Staatssecretaris weeriegt de kritiek dat de Execu-
tieve geen aandacht schenkt aan de economische activi-
teiten. Aan de problematiek van de bedrijven wordt via
andere kanalen tegemoetgekomen. Maar op het vlak
van de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel
moet rekening worden gehouden met het aantal bewo-
ners van een huizenblok zoals door een lid ter sprake
werd gebracht.

- Le pouvoir d'intervenir dans les prescriptions urba-
nistiques d'un ilot devrait au moins necessiter une
stabilite d'etablissement dans cet ilot. Le membre
depose des lors un sous-amendement oral visant a
introduire une condition de domiciliation de deux
ans.

- Pourquoi donner ce droit aux habitants et le refuser
aux personnes morales? Dans certains quartiers, une
grande partie du sol est utilisee par des entreprises.
Par cet article, un tiers des rares habitants de ces
quartiers va pouvoir introduire une demande alors
que ce droit est refuse a ceux qui occupent la majeure
partie du sol.

Un membre depose un amendement n" 220 visant a
permettre aux personnes morales d'exercer le meme
droit.

Un autre membre souligne qu'a Bruxelles les locatai-
res representent 70 % de la population. Leur refuser le
droit de participer aboutirait a les marginaliser. Les
experiences de concertation ont d'ailleurs montre que
les locataires sont preoccupes par le devenir de leur ville
et de leur quartier. Les autorites communales devront
toutefois avoir le courage politique de refuser les
demandes justifiees par 1'interet prive.

Le meme membre estime que cet article clarifie le
processus d'elaboration des PPA, deja pratique
aujourd'hui a 1'egard de certains projets, puisque il
oblige le conseil communajl a se prononcer sur ceux-ci.

Cet article constitue en outre une sorte de contre-
poids par rapport a la possibility d'elaborer des PPAS a
la demande d'investisseurs et de promoteurs.

Le Secretaire d'Etat se refere a la reponse donnee
dans la discussion generale. II s'etonne des critiques a
1'egard d'une procedure qui veut etablir plus de transpa-
rence par rapport a ce qui se fait actuellement.
Aujourd'hui en effet, les conseils communaux re9oivent
des petitions et les examinent.

II souligne egalement que si 1'accent est mis sur le
droit des habitants, c'est parce que 1'habitat est une
fonction protegee (cfr. Fart. 3 du projet). Etablir un
condition de duree de domiciliation risque d'etre arbi-
traire; certains habitants s'interessent tres rapidement a
leur quartier, d'autres pas.

Le Secretaire d'Etat refute la critique selon laquelle
1'Executif ne se preoccupe pas des activites economi-
ques. La problematique des entreprises est rencontree
par d'autres voies. Toutefois, le probleme du nombre
d'habitants dans un Hot, souleve par un membre doit
etre envisage au niveau de modalites d'application de
cet article.
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In dit verband wijst een lid erop dat de gemeente de
bewoning kan willen bevorderen in de op dit ogenblik
weinig bevolkte buurten. De problematiek van de
Leopoldswijk is er een goed voorbeeld van.

***

- Amendemeht nr. 219 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 2 stemmen.

- Het mondelinge subamendement op amendement
nr. 184 wordt verworpen met 10 stemmen tegen 2
stemmen.
Amendement nr. 184 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 2 stemmen.

- Amendement nr. 196 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 220 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 2 stemmen.

Het geamendeerde artikel 49 wordt aangenomen met
10 stemmen tegen 2 stemmen.

A ce propos, un membre fait observer que dans des
quartiers pour 1'instant peu habites, la commune peut
vouloir developper 1'habjtat. La problematique du
quartier Leopold en constitue un exemple.

***

- L'amendement n° 219 est rejete par 10 voix contre 2.

- Le sous-amendement oral a 1'amendement n° 184 est
rejete par 10 voix contre 2.

L'amendement n° 184 est adopte par 10 voix cen-
tre 2.

- L'amendement n° 196 est retire.

- L'amendement n° 220 est rejete par 10 voix contre 2.

L'article 49 (amende) est adopte par 10 voix contre 2.

Artikel 50 Article 50

Amendement nr. 177-A en B van de Executieve
wordt als tekstcorrectie aanvaard.

Amendement nr. 185-A en B heeft hetzelfde onder-
werp als de voorheen aangenomen amendementen.

In het 3de lid, suggereert een lid de termijn voor het
opstellen van het proces-verbaal van sluiting van het
onderzoek van 7 dagen op 3 weken te brengen (amen-
dement nr. 221). Deze meer realistische termijn zou
beter moeten worden in acht genomen.

De Staatssecretaris verwijst naar zijn voorheen gege-
ven antwoorden over de in het ontwerp bepaalde
termijnen.

**

- Amendement nr. 185-A en B wordt aangenomen
met 9 stemmen bij 3 onthoudingen.

- Amendement nr. 221 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 2, bij 1 onthouding.

Het geamendeerde artikel 50 wordt aangenomen met
9 stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

Un amendement n° 177-A et B de 1'Executif est
adopte comme correction de texte.

L'amendement n° 185-A et B est identique a des
amendements adoptes anterieurement.

Au troisieme alinea, un membre propose de porter
le delai d'etablissement du proces-verbal de cl6ture
d'enquete de huit jours a trois semaines (amendement
n° 221). Ce delai plus realiste devrait etre mieux
respecte.

Le Secretaire d'Etat renvoie a des reponses ante-
rieures relatives aux delais prevus par le projet.

***

- L'amendement n° 185-A et B est adopte par 9 voix et
3 abstentions.

- L'amendement n° 221 est rejete par 9 voix contre 2
et 1 abstention.

L'article 50' (amende) est adopte par 9 voix contre 1 et
2 abstentions.

Artikel 51

De indiener van amendement nr. 198 legt uit dat dit
laatste voortvloeit uit het op artikel 48 gestemde
amendement (letter F) : voor zover in het basisdossier

Article 51

L'auteur de Yamendement n° 198 explique que ce
dernier resulte de 1'amendement vote a 1'article 48
(point F) : dans la mesure ou une derogation n'a pas
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niet in een afwijking wordt voorzien, maar het ont-
werpplan er wel een bepaalt, moet zij aan de Geweste-
lijke Commissie worden voorgelegd.

ete proposee dans Ie dossier de base mais se retrouve
dans Ie projet de plan, elle doit etre soumise a la
Commission regionale.

*** ***

- Amendement nr. 186 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 2 stemmen.

- Amendement nr. 198 wordt aangenomen met 9
stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

Het geamendeerde artikel 51 wordt aangenomen met
9 stemmen bij 3 onthoudingen.

- L'amendement n° 186 est adopte par 10 voix centre
deux.

- L'amendement n° 198 est adopt6 par 9 voix contre 2
et 1 abstention.

L'article 51 (amende) est adopte par 9 voix et 3
abstentions.

Artikel 52 Article 52

De indiener van amendement nr. 222 legt uit dat, bij
ontstentenis van een beslissing van de Executieve
binnen de voorgeschreven termijn, in geen geval kan
worden toegelaten dat het plan stilzwijgend als gewei-
gerd wordt beschouwd, gelet op de talrijke fasen van
de procedure.

Een ander lid zegt dat, indien men als voorzorgs-
maatregel eist dat de handelingen waarin de Execu-
tieve een plan goedkeurt met redenen moeten worden
omkleed, de administratieve inertie niet met een
« premie » moet worden beloond.

Een rapporteur wijst erop dat amendement nr. 199
de twee vorige sprekers geruststelt. Dit amendement
voorziet inderdaad in een bijzondere procedure waar-
door de inertie van de Executieve niet ongemerkt
voorbijgaat. Het geeft het college van burgemeester en
schepenen inderdaad de mogelijkheid het verstrijken
van de termijn « een plechtig karakter te verlenen »,
hetgeen toelaat de meeste naar voor gebrachte nade-
len te vermijden.

Een lid zegt dat dit amendement hem niet overtuigt.
Op zich lost dit het probleem niet op. Indien de
Executieve niet in staat is haar weigering met redenen
te omkleden, kan het college van burgemeester en
schepenen uiteraard onmogelijk tegen dit onbestaande
besluit beroep aantekenen.

Een ander lid is van mening dat het doel er moet in
bestaan te vermijden dat de procedure ten einde loopt
en dat er niets gebeurt, zoals dit momenteel dikwijis
het geval is. In vergelijking met de huidige toestand, is
een beslissing waartegenover de gemeente een stand-
punt kan innemen zeker niet de slechtste van alle
opiossingen. Alleen moet de formulering van deze
doelstellingen worden besproken.

L'auteur de I'amendement n° 222 explique qu'a
defaut de decision de 1'Executif dans Ie delai present,
on ne peut en aucun cas admettre qu'il y ait refus tacite
du plan, etant donne les nombreuses etapes de la
procedure.

Pour un autre membre, si 1'on prend la precaution
de demander que les actes par lesquels 1'Executif
approuve un plan soient motives, il ne faut pas donner
une espece de « prime » a 1'inertie administrative.

Un rapporteur note que Y amendement n° 199 est de
nature a rassurer les deux intervenants precedents. Cet
amendement prevoit en effet une procedure speciale
qui fait que 1'inertie de 1'Executif ne passe pas inaper-
cue. II donne, en fait, au College des Bourgmestre et
Echevins une faculte de « solenniser » 1'expiration du
delai. Ce qui permet d'eviter la plupart des inconve-
nients qui viennent d'etre denonces.

Un membre declare qu'il n'est pas convaincu par cet
amendement. En soi, en effet, ce dernier ne remedie
pas au probleme. Si 1'Executif est incapable de motiver
son arrete de refus, il lui suffit de laisser s'ecouler Ie
delai et il est evidemment impossible au College des
Bourgmestre et Echevins d'introduire un recours con-
tre un arrete inexistant.

Un autre membre pense que 1'objectif doit etre
d'eviter que 1'on arrive au bout de la procedure et
qu'ensuite, rien ne se passe comme c'est parfois Ie cas
actuellement. Par rapport a la situation existante,
avoir une decision par rapport a laquelle la commune
peut prendre position est certainement la moins mau-
vaise des solutions. Cela etant, il faut discuter de la
formulation de cet objectif.
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Een lid wijst erop dat het college van burgemeester
en schepenen altijd bij de Raad van State beroep kan
aantekenen.

Voor de eerste spreker houdt dit argument geen
steek : dergelijk beroep is erg duur en de procedure
sleept lang aan. Bovendien kan men zich afvragen wat
er aan het eind van de procedure gebeurt : zeifs indien
de Raad van State de Executieve uiteindelijk in een
besluit in het ongelijk stelt, is het ondenkbaar dat de
Raad van State aan het betwiste plan straffen koppelt.
De Raad van State kan de Executieve enkel verplich-
ten haar weigering met redenen te omkleden.

De Staatssecretaris antwoordt dat dit aspect reeds
tijdens de algemene bespreking aan bod kwam. Hij
herinnert eraan dat de Raad van State zeif tegen de
formule van de stilzwijgende goedkeuring gekant is.
Hij voegt eraan toe dat de stilzwijgende weigering niet
betekent dat de gemeente geen beroep kan aanteke-
nen, gelet op artikel 14, lid 2 van de gecoordineerde
wetten op de Raad van State. Anderzijds is het
stilzwijgen van de Executieve op het vlak van de
Hoofdstedelijk Raad voor kritiek vatbaar.

Een lid werpt op dat hierover inderdaad reeds werd
gesproken, maar heel in het algemeen : hier gaat het
over de bijzondere bestemmingsplannen en de proce-
dure van de stilzwijgende weigering heeft veel ernsti-
ger gevolgen.

Een lid wijst erop dat voor amendement nr. 199 een
tekstcorrectie moet worden doorgevoerd om te lezen :
« op het gemeentehuis ».

Een lid heeft vragen over het in beroep gaan bij de
Raad. van State : staat de eventuele nietigverklaring
van de stilzwijgende weigering van de Executieve
gelijk met de goedkeuring van het bijzonder bestem-
mingsplan?

Een rapporteur antwoordt dat de nietigverklaringen
van de Raad van State op zich geen administratieve
beslissingen zijn. De vraag of de nietigverklaring van
de stilzwijgende weigering als een goedkeuring moet
worden beschouwd, is, noch een bevoegdheid van de
Commissie noch van de Hoofdstedelijke Raad.

Een lid leidt hieruit af dat het beroep bij de Raad
van State zinloos is.

De rapporteur is het met deze verklaring oneens :
was dat zo, dan zou geen enkele beslissing van de Raad
van State gevolgen met zich brengen. Het uitblijven
van een beslissing wordt hier als weigering beschouwd.
Op de vraag of de nietigverklaring van de weigering
een goedkeuring van het plan betekent, kan hier niet
worden geantwoord.

Un membre fait remarquer qu'il est toujours loisible
au College des bourgmestre et echevins d'introduire
un recours aupres du Conseil d'Etat.

Pour Ie premier intervenant, cet argument ne tient
pas : un tel recours coute cher et cette procedure est
tres longue. De surcroit, on peut s'interroger sur ce qui
arrivera in fine de la procedure : meme si 1'on obtient,
eventuellement, un arret du Conseil d'Etat disant que
1'Executif a eu tort, il est inimaginable que Ie Conseil
d'Etat puisse sanctionner Ie plan litigieux. Tout ce que
Ie Conseil d'Etat peut faire, c'est obliger 1'Executif a
motiver son refus.

Le Secretaire d'Etat repond que ce debat a deja eu
lieu lors de la discussion generate. II rappelle que c'est
le Conseil d'Etat lui-meme qui est oppose a la formule
de 1'approbation tacite. II ajoute que le refus tacite ne
laisse pas la commune sans recours, ceci en application
de 1'article 14 alinea 2 des lois coordonnees sur le
Conseil d'Etat. D'autre part, le silence de 1'Executif
est critiquable au niveau du Conseil regional.

Un membre objecte que cette discussion a effective-
ment deja eu lieu, mais sur un plan plus general: ici il
s'agit des plans particuliers d'affectation du sol, et la
procedure du refus tacite a des consequences beau-
coup plus graves.

Un membre fait observer qu'il faut proceder a une
correction de texte de 1'amendement n" 199 et lire : « a
la maison communale ».

Un membre s'interroge sur les consequences d'un
recours aupres du Conseil d'Etat : 1'annulation even-
tuelle du refus tacite de 1'Executif par le Conseil d'Etat
vaut-il approbation du plan particulier d'affectation du
sol?

Un rapporteur repond que les annulations du Con-
seil d'Etat ne sont pas, en soi, des decisions admini-
stratives. La question de savoir si 1'annulation du refus
tacite doit etre interpretee comme une approbation
n'est cependant pas de la competence de la Commis-
sion ni du Conseil regional.

Un membre en deduit que le recours introduit
aupres du Conseil d'Etat est sans effet.

Le rapporteur s'inscrit en faux contre cette affirma-
tion : si c'etait le cas, aucune des decisions du Conseil
d'Etat ne serait effective. L'absence de decision, ici,
est censee etre un refus. La question de savoir si
1'annulation du refus entrame approbation du plan ne
peut etre tranchee ici.
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De Staatssccretaris zegt dat hij dit probleem zai
bekijken, onder andere in het licht van de huidige
rechtspraak. De Commissie kan hoe dan ook niet met
zekerheid zeggen welk gevolg de Raad van State zai
geven aan een stilzwijgende weigering tot goedkeuring
van het dossier, pnder andere rekening houdend met
vroegere omstandigheden (goedkeuring van he.t basis-
dossier bijvoorbeeld). De procedure bevat nieuwe
elementen en dus kan men bijgevolg niet op het
standpunt van de Raad van State vooruitlopen.

Een rapporteur voegt hieraan toe dat de Raad van
State vele standpunten kan innemen, al naargelang
bijvoorbeeld het bijzonder bestemmingsplan hetzelfde
is als het basisdossier. Hij herinnert eraan dat de
Commissie op geen enkele wijze de beslissingswijze
van de Raad van State kan bemvloeden.

Een lid zegt dat, aangezien de nietigverklaring van
de weigering nooit de goedkeuring van het plan
betekent, de Raad van State de Executieve enkel kan
verplichten haar weigering met redenen te omkleden.
Dan rijst er voor de Executieve geen enkel probleem,
aangezien zij, gelet op de lengte van de procedure, op
de oorspronkelijke voorwaarden aangebrachte wijzi-
gingen zou kunnen inroepen.

Een rapporteur herinnert eraan dat de Raad van
State zeif heeft gevraagd, in geval de termijnen uitlo-
pen, geen stilzwijgende goedkeuring te aanvaarden.
Gelet op de bijzondere aard van de stedebouwkundige
procedure, kan niet worden verondersteld dat het
stilzwijgen van de Executieve betekent dat zij het plan
goedkeurt. Aangezien planning een complex gegeven
is waar verschillende elementen een rol in spelen, kan
men dus het stilzwijgen van de Executieve niet verge-
lijken met het stilzwijgen van de toezichthoudende
overheid inzake een gewone toezichthoudende hande-
ling.

De indiener van amendement nr. 222 erkent deze
redenering : hij is echter van mening dat er andere
procedures mogelijk zijn en een andere instantie -
bijvoorbeeld de gemeenteraad - het « laatste woord »
kan worden gegeven.

Le Secretaire d'Etat declare qu'il procedera a des
investigations sur ce probleme, au regard notamment
de la jurisprudence eventuelle. La Commission ne peut
toutefois apprecier avec certitude la suite qui serait
donnee par le Conseil d'Etat au refus tacite d'approba-
tion d'un dossier, eu egard notamment aux circonstan-
ces anterieures (approbation du dossier de base, par
exemple). II y a dans la procedure des elements
nouveaux et, des lors, on ne peut prejuger de 1'attitude
du Conseil d'Etat.

Un rapporteur ajoute qu'il peut y avoir beaucoup de
positions differentes du Conseil d'Etat, selon par
exemple que le PPAS soit identique ou non au dossier
de base. II rappelle que la Commission n'a aucun
pouvoir d'mterferer sur le mode de decision du Conseil
d'Etat.

Pour un membre, puisque 1'annulation du refus ne
vaudra jamais approbation du plan, tout ce que le
Conseil d'Etat pourra faire c'est contraindre 1'Executif
a motiver son refus. Dans ces circonstances, la chose
sera aisee puisque 1'Executif pourra alleguer, vu la
longueur de la procedure, des modifications survenues
aux conditions initiales.

Un rapporteur rappelle que c'est le Conseil d'Etat
lui-meme qui a demande qu'il n'y ait pas d'approba-
tion tacite en cas d'ecoulement des delais. Compte
tenu du caractere particulier de la procedure urbanisti-
que, on ne peut inferer du silence de 1'Executif
1'approbation d'un plan. La planification etant une
matiere complexe d'integration de diverses donnees,
on ne peut comparer le silence de 1'Executif au silence
de 1'autorite de tutelle par rapport a un acte de tutelle
ordinaire.

L'auteur de 1'amendement n° 222 admet cette these :
il pense neanmoins qu'on pouvait imaginer d'autres
types de procedure, en confiant a une autre instance -
par exemple le conseil communal - le pouvoir du
« dernier mot .» .

* *
!l!* • #*

- Amendement nr. 222 wordt verworpen met 11
stemmen tegen 2 stemmen.

- Amendement nr. 199 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 2, bij 1 onthouding, mits de hierbo-
ven vermelde technische tekstcorrectie.

Het geamendeerde artikel 52 wordt aangenomen met
10 stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 222 est rejete par 11 voix contre 2.

- L'amendement n° 199, moyennant la correction
technique apportee ci-dessus, est adopte par 10 voix
centre 2 et une abstention.

L'article 52 (amende) est adopte par 10 voix contre 2
et 1 abstention.
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Artikel 53

De indiener van amendement nr. 223 legt uit dat dit
amendement volgt uit de bespreking van artikel 49.
Het betreft een princiepsprobleem : indien dit amen-
dement niet wordt aangenomen, loopt men het gevaar
herhaaldelijk met wijzigingsaanvragen geconfronteerd
te worden.

De Staatssecretaris zegt dat hij zich aan de oorspron-
kelijke tekst houdt.

Amendement nr. 187 wordt daarna als tekstcorrectie
aanvaard.

Article 53

L'auteur de Yamendement n° 223 explique que cet
amendement resulte du debat qui s'est tenu sur Parti-
cle 49. II s'agit d'un probleme de principe : on risque
en effet d'avoir des demandes de modification a repeti-
tion si cet amendement n'est pas approuve.

Le Secretaire d'Etat repond qu'il s'en tient au texte
original.

'[^amendement n° 187 est ensuite adopte comme une
correction de texte.

* *

- Amendement nr. 223 wordt verworpen met 11
stemmen tegen 1 stem.

Het geamendeerde artikel 53 wordt aangenomen met
10 stemmen tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 223 est rejete par 11 voix centre
une.

L'article 53 est adopte par 10 voix contre une et une
abstention.

Artikel 54 Article 54

In amendement nr. 197 wordt voorgesteld de gehele
afdeling V te doen vervallen. De indieners trekken het
in, aangezien het gekoppeld was aan het voorstel om
het bijzonder bestemmingsplan door de Executieve te
laten goedkeuren. Een lid merkt echter op dat uit de
bespreking is gebleken dat er een spannning zai
ontstaan tussen de gewestelijke en de gemeentelijke
overheden indien deze laatste inzake ruimtelijke orde-
ning een beslissingsbevoegdheid behouden.

Een van de auteurs van amendement nr. 200 legt uit
dat het de bedoeling is de teksten in overeenstemming
te brengen met artikel 11 van de Grondwet en een lid
toe te voegen dat zou toelaten ook tot het opstellen
van een bijzonder bestemmingsplan te beslissen om de
bepalingen van de hogere plannen uit te voeren.

Een lid meent dat het door artikel 54 aan de
Executieve toegekend initiatiefrecht heel belangrijk is
en dat het het gevaar inhoudt dat de Executieve de
beslissingsmacht verkrijgt inzake het opmaken van het
BBP.

Voor de indiener van het amendement moet de
Executieve initiatiefrecht worden voorbehouden voor
de uitzonderiijke gevallen waarin de gemeentelijke
overheden tekortschieten.

De vorige spreker werpt op dat de in artikel 54 en 55
opgesomde gevallen niets bijzonders inhouden.

L''amendement n" 297 propose de supprimer 1'ensem-
ble de la section V. II est retire par ses auteurs,
puisqu'il etait lie a la proposition de faire approuver les
PPAS par 1'Executif. Un membre note cependant que
la discussion a bien montre la tension qui existera entre
les autorites regionales et les communes, si ces dernie-
res gardent un pouvoir de decision en matiere d'ame-
nagement du territoire.

Un des auteurs de Yamendement n° 200 explique
qu'il s'agit de mettre les textes en conformite avec
1'article 11 de la Constitution et d'ajouter un alinea
permettant de decider aussi 1'etablissement d'un PPAS
pour executer les dispositions de plans superieurs.

Un membre estime que le droit d'initiative accorde
par 1'article 54 a 1'Executif est tres important et risque
d'accorder a 1'Executif le pouvoir de decision en
matiere d'etablissement de plan particulier d'affecta-
tion du sol.

Pour 1'auteur de 1'amendement, il faut reserver
1'initiative de 1'Executif a des cas exceptionnels de
carence des autorites communales.

L'intervenant precedent objecte que les cas qui sont
enumeres a 1'article 54 et a 1'article 55 n'ont rien
d'exceptionnel.
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Een ander lid wijst erop dat dit aspect reeds werd
besproken. Volgens hem gaat de tekst van de Execu-
tieve te ver in vergelijking met de democratische rol
van de gemeenten : het is niet evident dat de Execu-
tieve beter doet dan hetgeen op gemeentelijk initiatief
wordt verwezenlijkt. Anderzijds bepaalt artikel 54 dat
de Executieve kan beslissen tot het opstellen van een
bijzonder bestemmingsplan « in ' de omtrek van de
prioritaire interventiegebieden ». Het lid vraagt zich af
of het werkelijk aangewezen is de Executieve ter zake
rechter en partij te laten zijn.

De Staatssecretaris zegt dat hij de in het amende-
ment voorgestelde toevoeging steunt; zij lijkt hem een
logisch element. Wat het probleem van de betrekkin-
gen tussen de gewestelijke en de gemeentelijke over- •
heden betreft, verwijst hi] naar hetgeen ter zake tijdens
de algemene bespreking werd gezegd. Hij voegt er
echter aan toe dat het op basis van artikel 56 uitge-
werkte stelsel enkel tot inmenging van de gewestelijke
overheid leidt indien de gemeentelijke overheid in
gebreke blijft.

Un autre membre fait observer que cette discussion
a deja eu lieu. Pour lui, Ie texte de 1'Executif va trop
loin par rapport au role democratique des communes :
il n'est pas evident que 1'Executif fasse mieux que ce
qui est fait a 1'initiative des communes. D'autre part,
1'article 54 dispose que 1'Executif peut decider de
1'etablissement d'un PPAS « dans Ie perimetre des
zones d'intervention prioritaire ». Le membre se
demande s'il est vraiment opportun qu'en cette
matiere, 1'Executif soit a la fois juge et partie.

Le Secretaire d'Etat se dit favorable a 1'ajout qui est
prevu par 1'amendement, qui lui parait un element
logique. En ce qui concerne la problematique des
rapports entre 1'autorite regionale et les communes, il
renvoie a ce qui a deja ete dit ^ ce sujet tors de la
discussion generale. II ajoute cependant que le systeme
organise sur la base de 1'article 56 a pour resultat que
ce n'est qu'en cas de carence de la commune que le
pouvoir regional s'y substitue.

* *** **

- Amendement nr. 200 wordt aangenomen met 10
stemmen bij 3 onthoudingen.

Het geamendeerde artikel 54 wordt aangenomen met
10 stemmen tegen 2, bij I onthouding.

- L'amendement n° 200 est adopte par 10 voix et 3
abstentions.

L 'article 54 (amende) est adopte par 10 voix contre 2
et une abstention.

Artikel 55 Article 55

Amendement nr. 188 van verscheidene leden is
bedoeld om :
- de Executieve te verplichten haar beslissing met

redenen te omkleden;
- in het Iste lid van de Franse tekst de woorden

«interet public » door de woorden « utilite publi-
que » te vervangen;

- toe te voegen dat de Executieve tot de wijziging van
een bijzonder plan kan beslissen om de bepalingen
van een plan van hogere rang te verduidelijken.

Amendement nr. 178 van de Executieve is bedoeld
om tekstverduidelijkingen aan te brengen.

L'amendement n° 188 de plusieurs membres vise a :

- imposer a 1'Executif de motiver sa decision;

-, remplacer a 1'alinea I", les termes « interet public »
par les mots « utilite publique » -utilises a d'autres
articles;

- ajouter que 1'Executif peut decider de la modifica-
tion d'un plan particulier en vue de preciser des
dispositions d'un plan superieur.

'L'amendement n0 178 de 1'Executif vise a apporter
des precisions de texte.

* ** * * *

- Amendement nr. 188 wordt aangenomen met 11
stemmen bij 2 onthoudingen..

- Amendement nr. 178 wordt aangenomen met 10
stemmen bij 3 onthoudingen.

Het geamendeerde artikel 55 wordt aangenomen met
11 stemmen bij 3 onthoudingen.

- L'amendement n° 188 est adopte par 11 voix et 2
abstentions.

- L'amendement n° 178 est adopte par 10 voix et 3
abstentions.

L'article 55 (amende) est adopte par 11 voix et
3 abstentions.



A-108/2-90/91 - 194 - - A-108/2 - 90/91

Artikel 56

Door amendement nr. 201 wil de Executieve de
woorden « met redenen omkleed besluit » te doen
vervallen, aangezien zij in artikel 54 en 55 voorkomen.

De verplichting de redenen te vermelden is dus van
toepassing wanneer de Executieve om het even welk
bijzonder bestemmingsplan opstelt of wijzigt.

***

- Amendement nr. 201 wordt eenparig door de 13
aanwezige leden aangenomen.

Het geamendeerde artikel 56 wordt aangenomen met
10 stemmen bij 3 onthoudingen.

Artikel 57

Amendement nr. 230 van de Executieve is bedoeld
om ;
- in letter A : de tekst te verduidelijken;
- in letter B en C : de tekst te vereenvoudigen door

herhaling van de procedures te vermijden. De
Executieve stelt zich in de plaats van de gemeente;
de procedure voor het opstellen van een bijzonder
bestemmingsplan is dezelfde als deze voor het
uitwerken van een dergelijk plan door de gemeente.

Een lid vindt het jammer dat, in tegenstelling met
andere artikelen, in geen enkele ingebrekestelling
tegenover de gemeenteraad wordt voorzien.

De Executieve zou zich niet in plaats van de
gemeenteraad mogen stellen, tenzij deze laatste in
gebreke blijft.

De Staatssecretaris antwoordt dat in artikel 57 reeds
wordt bepaald dat de Executieve de gemeenteraad
verzoekt een bijzonder hestemmingsplan op te stellen
of te wijzigen. Een ingebrekestelling zou een bijko-
mende termijn vereisen.

***

- Amendement nr. 230-A wordt aangenomen met 11
stemmen bij 2 onthoudingen.

- De amendementen nr. 230-B en C worden aangeno-
men met eenzelfde stemming.

Het geamendeerde artikel 57 wordt aangenomen met
10 stemmen bij 3 onthoudingen.

Artikel 57bis (nieuw)

Artikel 57bis, eveneens het voorwerp van amende-
ment nr. 230, wordt aangenomen met 10 stemmen bij 3
onthoudingen.

Article 56

Par Yamendement n° 201, 1'Executif entend suppri-
mer les termes « par arrete motive » puisqu'ils figurent
aux articles 54 et 55.

L'obligation de motivation s'applique done EI tous les
cas d'etablissement et de modification d'un plan parti-
culier d'affectation du sol par 1'Executif.

***

- L'amendement n° 201 est adopte a l'unanimit6 des
13 membres presents.

L'article 56 (amende) est adopte par 10 voix et 3
abstentions.

Article 57

Un amendement n° 230 de 1'Executif vise :

- en son point A : a clarifier Ie texte;
- en ses points B et C : a simplifier Ie texte en evitant

de repeter les procedures. Lorsque 1'Executif se
substitue a la commune; la procedure d'etablisse-
ment d'un plan particulier d'affectation du sol est
identique b celle prevue pour 1'elaboration d'un tel
plan par la commune.

Un membre regrette que contrairement a d'autres
articles, aucune mise en demeure ne soit prevue &
1'egard du Conseil communal.

L'Executif ne devrait pouvoir se substituer au Con-
seil communal qu'apres cette mise en demeure.

Le Secretaire d'Etat repond que 1'article 57 prevoit
deja que 1'Executif invite le Conseil communal a
proceder a 1'etablissement ou a la modification du plan
particulier d'affectation du sol. Une mise en demeure
introduirait un delai supplementaire.

**

- L'amendement n° 230-A est adopte par 11 voix et
2 abstentions.

- Les amendements n" 230-B et C sont adoptes par le
meme vote.

L'article 57 (amende) est adopte par 10 voix et
3 abstentions.

Article 57bis (noiiveau)

L'article 57bis, egalement introduit dans 1'amende-
ment n° 230, est adopte par 10 voix et 3 abstentions.
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Artikel 58

Amendement nr. 231 van de Executieve doet dit
artikel vervallen, aangezien de inhoud ervan in voor-
heen gestemde artikelen wordt overgenomen.

***

Amendement nr. 231 wordt eenparig door de 13
aanwezige leden aangenomen.

Article 58

L'amendement n° 231 de 1'Executif supprime cet
article puisque son contenu est repris dans des articles
votes precedemment.

***

- L'amendement n° 231 est adopte a 1'unanimite des
13 membres presents.

Artikel 59

Amendement nr. 232 is eveneens bedoeld om dit
artikel te doen vervallen, aangezien de inhoud in
amendement nr. 230 is opgenomen.

Article 59

Un amendement n" 232 vise egalement a supprimer
cet article dont Ie contenu est repris dans 1'amende-
ment n"230.

**

Amendement nr. 232 wordt eenparig door de 13
aanwezige leden aangenomen.

***

- L'amendement n° 232 est adopte ^ l'unanimit6 des
13 membres presents.

Artikel 60 Article 60

De Staatssecretaris wijst erop dat amendement
nr. 233 in zijn letter A ertoe strekt schrappingen voor
te stellen die het gevolg zijn van de goedkeuring van
bet op artikel 57 ingediende amendement nr. 230.

In zijn letter B brengt het amendement wijzigingen
aan, naar analogic met de op artikel 19, 29, 41 en 52
aangenomen wijzigingen. In zijn letter C is het amen-
dement een gevolg van letter B.

Le Secretaire d'Etat souligne que Yamendement
n0 233 vise en son point A, a proposer des suppressions
qui sont la consequence de 1'adoption de 1'amende-
ment n" 230 a 1'article 57.

En son point B, 1'amendement apporte des modifi-
cations par analogic aux modifications adoptees aux
articles 19,29, 41 et 52. En son point C, 1'amendement
est une consequence du point B.

***

- Amendement nr. 233 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 2 onthoudingen.

Het geamendeerde artikel 60 wordt aangenomen met
9 stemmen bij 3 onthoudingen.

- L'amendement n° 233 est adopte par 9 voix et 2
abstentions.

L'article 60 (amende) est adopte par 9 voix et 3
abstentions.

Artikel 61

Over artikel 61 wordt geen enkele opmerking
gemaakt; het wordt aangenomen met 10 stemmen bij 2
onthoudingen.

Article 61

L'article 61 ne fait 1'objet d'aucune observation et
est adopte par 10 voix et 2 abstentions;

Artikel 62

Een lid wijst op het probleem van de rooiplannen,
die soms erg verouderd zijn. Nadat zij een bijzonder
bestemmingsplan heeft goedgekeurd, zou het kunnen
gebeuren dat de gemeente achteraf een rooiplan wenst
te wijzigen.

Article 62

Un membre souleve le probleme des plans d'aligne-
ments qui peuvent parfois etre 'tres anciens. Apres
avoir adopte un plan particulier d'affectation du sol, la
commune pourrait ulterieurement vouloir modifier un
plan d'alignement.
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De Staatssecretaris wijst erop dat deze bepaling in de
wet van 1962 is opgenomen. Wanneer een gemeente
een bijzonder bestemmingsplan opstelt, moet zij zich
ook met de rooiplannen inlaten. Dit artikel vergemak-
kelijkt de procedure voor de gemeente.

Het lid onderstreept echter dat, opdat deze bepaling
doeltreffend zou zijn, de gemeenten een inventaris van
de rooiplannen moeten opstellen.

Le Secretaire d'Etat souligne que cette disposition est
reprise de la loi de 1962. Lorsqu'une commune elabore
un plan particulier d'affectation du sol, elle doit egale-
ment se preoccuper des plans d'alignement. Cet article
simplifie les procedures pour les communes.

Le membre souligne toutefois que, pour que cette
disposition soit efficace, les communes doivent dresser
un inventaire des plans d'alignement.

*** ***

Artikel 62 wordt eenparig door de 13 aanwezige leden
aangenomen.

L'article 62 est adopts a I'unanimite des 13 membres
presents.

Artikel 63 Article 63

Amendement nr. 202 vervangt, om redenen van juri-
dische duidelijkheid, in de Franse tekst het woord
« prescription », als te beperkend beschouwd, door de
woorden « dispositions ayant force obligatoire et valeur
reglementaire ». (In de Nederlandse tekst worden na
het woord « uitvoering » de woorden « van de bepalin-
gen met bindende kracht en reglementaire waarde »
ingevoegd.)

Een lid wijst erop dat amendement nr. 205 bedoeld is
om te waarborgen dat de onteigeningsprocedure slechts
wordt ingezet in het kader van een bijzonder bestem-
mingsplan. De gewestelijke plannen en de gemeente-
lijke ontwikkelingsplannen van te grote omvang mogen '
niet de reden zijn om deze onteigeningsmogelijkheid te
benutten. De onteigening is voldoende belangrijk
opdat zij gelijktijdig met een aan een openbaar onder-
zoek en raadpleging onderworpen bestemmingsplan
wordt goedgekeurd.

Amendement nr. 206 moet vermijden dat het begrip
« algemenen nutte » op verschillende manieren wordt
gei'nterpreteerd, dor te verplichten tot het voorleggen
van een memorie van toelichting die het openbaar nut
van de verworven eigendommen verantwoordt.

Een lid is van mening dat het verplicht grijpen naar
een bijzonder bestemmingsplan om tot onteigeningen
over te gaan een te logge procedure is. Werken ten
algemenen nutte, zoals het aanleggen van een nieuwe
tramlijn, moeten zonder het opstellen van een bijzon-
der bestemmingsplan kunnen.

De Staatssecretaris is eveneens van mening dat ontei-
geningsmaatregelen op plannen van hogere rang moe-
ten steunen. Hij wijst dit amendement nr. 205 dus af.

De indiener van het amendement denkt dat dit een
ruimere voorlichting en raadpleging van de inwoners
mogelijk maakt. Op dit ogenblik volstaat het dat de
eigenaars die worden onteigend, ingelicht worden.

Un amendement n" 202 remplace par souci de clarifi-
cation juridique le terme « prescription » considere
comme trop reducteur par les mots « dispositions ayant
force obligatoire et valeur reglementaire ».

Un membre souligne que V amendement n° 205 vise ̂
garantir que la procedure d'expropriation n'ait lieu que
dans le cadre d'un plan particulier d'affectation du sol.
Les plans regionaux et les plans communaux de deve-
loppement dont 1'echelle est trop grande ne doivent pas
permettre de faire usage de la faculte d'exproprier.
L'expropriation est assez importante que pour justifier
1'adoption simultanee d'un plan particulier d'affecta-
tion du sol soumis a enquete publique et a concertation,

Uamendement n0 206 permet d'eviter qu'il y ait une
serie d'interpretations de la notion d'utilite publique en
imposant un expose des motifs justifiant 1'utilite publi-
que des acquisitions.

Un membre estime que le recours obligatoire a un
plan particulier d'affectation du sol pour proceder a. des
expropriations est une procedure trop lourde. Des tra-
vaux d'utilite publique tels que la creation d'une nou-
velle ligne de tram doivent pouvoir se realiser sans
1'etablissement d'un plan particulier d'affectation du
sol.

Le Secretaire d'Etat estime egalement que des mesu-
res d'expropriation doivent pouvoir se fonder sur des
plans superieurs. II s'oppose des lors a 1'amendement
nr. 205.

L'auteur de 1'amendement considere que celui-ci per-
mettra une plus large information et consultation des
habitants. Actuellement, il suffit d'informer les prop-
rietaires qui vont etre expropries.
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De Staatssecretaris vraagt eveneens amendement nr.
206 te verwerpen. Inderdaad, bet plansysteem is
bedoeld om via de gewestelijke plannen en de gemeen-
telijke ontwikkelingsplannen beter over de doelstellin-
gen te informeren. Het is overbodig twee keer met
redenen te omkleden.

De indiener van het amendement meent dat de tekst
zoals hij nu luidt, dreigt verschillende interpretaties van
het begrip « algemene nutte » mogelijk te maken.

Een lid vraagt zich af of de woorden « de openbare
instellingen alsmede de organen die van het Gewest
afhangen en bij ordonnantie bevoegd verklaard zijn pm
ten algemene nutte te onteigenen » niet te ruim zijn.

Een rapporteur antwoordt dat de woorden « bij
ordonnantie bevoegd verklaard zijn » een controle
door de Raad waarborgen.

***

- Amendement nr. 202 wordt eenparig door de 14
aanwezige leden aangenomen.

- Amendement nr. 205 wordt verworpen met 13 tegen
1 stem.

- Amendement nr. 206 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 3.

Het geamendeerde artikel 63 wordt aangenomen met
11 stemmen tegen 3.

Artikel 64

Amendement nr. 207 wordt ingetrokken, aangezien
het geen bestaansreden meer heeft.

***

Artikel 64 wordt aangenomen met 11 stemmen tegen 1
stem, bij 2 onthoudingen.

Artikel 65

Een lid zegt dat amendement nr. 208 beoogt arti-
kel 65 te vervolledigen door te bepalen dat het besluit
waarin het onteigeningsplan wordt goedgekeurd, moet
bepalen dat de geldigheidstermijn niet meer dan 10 jaar
mag bedragen.

Dit amendement wil vermijden dat hele wijken teloor
gaan, omdat onteigening dreigt, terwiji talrijke onteige-
ningen nooit worden uitgevoerd. Er moet worden ver-
meden dat gebouwen teloor gaan of door de inwoners
worden verlaten; inwoners die het beu zijn hun lot af te
wachten. De termijn van 10 jaar blijkt redelijk en stemt
met twee zittingsperioden overeen.

Le Secretaire d'Etat demande egalement Ie rejet de
1'amendement n° 206. En effet, le systeme de planifica-
tion vise a permettre une large information sur les
objectifs a travers les plans regionaux et les plans com-
munaux de developpement. Une deuxieme forme de
motivation ne doit pas etre prevue.

L'auteur de 1'amendement estime que le texte actuel
propose risque de permettre differentes intepretations
de la notion d'utilite publique.

Un membre se demande si les termes «les etablisse-
ments publics » et« organismes dependant de la Region
et habilites par ordonnance a exproprier pour cause
d'utilite publique » ne sont pas trop larges.

Un rapporteur repond que les termes « habilites par
ordonnance » garantissent un controle du Conseil.

***

- L'amendement n° 202 est adopte a 1'unanimite des 14
membres presents.

- L'amendement n° 205 est rejete par 13 voix contre 1.

L'amendement n° 206 est rejete par 11 voix centre 3.

L'article 63 (amende) est adopte par 11 voix contre 3.

Article 64

L,''amendement n" 207 est retire parce qu'il est devenu
sans objet.

***

L'article 64 est adopte par 11 voix contre 1 et 2 absten-
tions.

Article 65

Un membre souligne que 1'amendement n° 208 vise a
completer 1'article 65 en stipulant que 1'arrete approu-
vant le plan d'expropriation precise sa duree de validite
qui ne peut exceder 10 ans.

Le but de cet amendement est d'eviter que des quar-
tiers entiers se degradent parce qu'il sont frappes d'une
expropriation, alors que de nombreuses expropriations
ne se reahsentjamais. II faut empecher que des immeu-
bles se degradent ou soient abandonnes par des occu-
pants las d'attendre d'etre fixes sur leur sort. La duree
de 10 ans parait une duree raisonnable. Elle correspond
a. deux legislatures.
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Een rapporteur wijst erop dat arikel 72 van het
ontwerp de eigenaars de mogelijkheid biedt, wanneer
gebouwen niet werden aangekocht of wanneer de ontei-
geningsprocedure niet werd beeindigd, na zeven jaar
schadevergoeding te verkrijgen.

De indiener van het amendement is van mening dat
dit artikel de eigenaar beschermt, maar niet waarborgt
dat een volledige wijk achter blijft, aangezien het
gewest niet verplicht is zich uit te spreken. Doet het
gewest dit niet, dan blijft de onteigeningsdreiging
bestaan.

Een ander lid denkt in dezelfde richting en zegt dat
een vergoeding voor de eigenaar niet voldoende is.
Indien de overheden tot een onteigeningsplan beslis-
sen, is het normaal dat, wanneer dit plan niet binnen
een bepaalde termijn wordt uitgevoerd, de hypotheek
wordt opgeheven.

Een ander lid meent dat men moet streven naar het
behouden van een evenwicht tussen het algemeen en
het prive-belang. Men mag het gemene recht trouwens
niet uit bet oog veliezen, in het bijzonder de rechtspraak
over de niet-verwezenlijking van de doelstellingen uit
de onteigeningsplannen. Een onteigening kan nietig
verklaard worden, indien zij niet binnen een termijn
wordt uitgevoerd.

Een lid zegt bovendien dat het moeilijk is in de
ordonnantie een termijn te bepalen, aangezien som-
mige projecten over een langere periode lopen.

Een andere spreker vraagt zich echter af of het
gemene recht niet in een termijn van dertig jaar voor-
ziet. Het moet mogelijk zij een korte termijn te bepalen.

Een lid voegt hieraan toe dat het gemene recht
bepaalt dat de eigenaar alle stapen moet ondememen.

Het amendement is bedoeld om de teloorgang van
wijken, waar de projecten na tien jaar nog niet zijn
verwezenlijkt, te vermijden. Het gaat er niet om de
verwezenlijking van lange projecten in de weg te staan.
Na tien jaar kan voor hetzelfde project een nieuwe
onteigeningsprocedure worden opgestart, voor zover
zij verantwoordt is.

Een ander lid verantwoordt de noodzaak van een
termijn vanuit het successierecht. Een goed dat dreigt
onteigend te worden, interesseert niemand en verliest
zijn waarde.

De Staatssecretaris is van mening dat, wanneer de
Executieve een onteigeningsplan goedkeurt, zij de
financieringsmogelijkheden moet waarborgen. Dit
belet niet dat belangrijke projecten over een vrij lange
termijn lopen; een termijn die moeilijk zomaar te bepa-
len is.

Un rapporteur souligne que 1'article 72 du projet
permet aux proprietaires, lorsque les acquisitions d'im-
meubles n'ont pas ete realisees ou que la procedure
expropriation n'a pas ete entamee, d'obtenir une
indemnite apres un delai de sept ans.

L'auteur de 1'amendement estime que cet article
protege Ie proprietaire, mais ne garantit pas qu'un
quartier entier reste a 1'abandon puisque la region n'est
pas obligee de se prononcer. Si elle ne Ie fait pas, la
menace d'expropriation subsiste.

Un autre membre considere dans Ie meme sens,
qu'une indemnisation du proprietaire ne suffit pas. Si
les pouvoirs publics decident un plan d'expropriation, il
est normal que, si ce plan n'est pas realise dans un
certain delai, 1'hypotheque soit levee.

Un autre membre estime qu'il y a un equilibre a
garder entre 1'interet public et 1'interet prive. II ne faut
d'ailleurs pas oublier Ie droit commun, et plus particu-
lierement la jurisprudence sur la non-realisation des
objectifs des plans d'expropriation. Une expropriation
peut etre declaree caduque si elle n'a pas ete realisee
dans un delai.

Le membre souligne en outre la difficulty de prevoir
un delai dans une ordonnance, etant donne que certains
projets s'etalent sur une longue duree.

Un autre intervenant se demande toutefois si en droit
commun le delai n'est pas de trente ans. II faudrait
pouvoir prevoir un delai plus court.

Un membre ajoute que dans le droit commun, c'est
au proprietaire a faire toutes les demarches.

L'amendement vise a empecher la degradation de
quartiers dont les projets n'ont pas ete concretises apres
10 ans. II ne s'agit pas d'entraver la realisation de longs
projets. Apres le delai de dix ans, une nouvelle proce-
dure d'expropriation peut etre introduite pour le meme
projet, dans la mesure ou elle est justifiee.

Un autre membre justifie la necessite d'un delai au
regard du droit successorial. Un bien frappe d'expro-
priation n'interesse plus et perd de sa valeur.

Le Secretaire d'Etat estime que quand 1'Executif
approuve un plan d'expropriation, il doit s'assurer des
possibilites de financement. II n'empeche que la realisa-
tion de projets importants peut s'etendre sur un delai
assez long, qu'il est difficile de fixer arbitrairement.



A-108/2- 90/91 - 199 - A-108/2-90/91

Een lid antwoordt dat langs deze weg.om de wetge-
ving op de onteigening geenszins wordt gewijzigd. Er
wordt enkel een termijn voor het onteigeningsplan
vastgelegd.

Nadat artikel 65 werd voorbehouden, dienen alle
fracties een amendement nr. 325 op artikel 72 in. Dit
amendement koppelt het systeem van de beperking in
tijd van de geldigheid van het onteigeningsbesluit aan
het systeem van de vergoeding. Het onteigeningsplan
krijgt een termijn van tien jaar. Een verlenging is slechts
mogelijk onder de in een nieuw onteigeningsplan
bepaalde vormen. In dit geval kunnen de betrokken
eigenaars een vergoeding eisen.

In een tweede lezing zou artikel 66 moeten worden
gewij'zigd, ten einde het op een lijn te brengen met de in
artikel 2 bedoelde procedure. Er zou geen beknopt
onderzoek meer zijn (wet van 27 mei 1870).

De indieners van het op artikel 65 ingediende amen-
dement nr. 208 trekken hun amendement in, aange-
zien, als gevolg van amendement nr. 225, de onteige-
ningen niet in de tijd zijn beperkt.

Un membre repond que par ce biais aucune modifica-
tion n'est apportee a la legislation sur 1'expropriation.
On fixe uniquement un delai pour Ie plan d'expropria-
tion.

Apres que 1'article 65 ait ete reserve, 1'ensemble des
groupes introduit un amendement n° 325 a 1'article 72.
Cet amendement combine Ie systeme de la limitation
dans Ie temps de la validite de 1'arrete d'expropriation
et de 1'indemnisation. Le plan d'expropriation a une
valeur de dix ans. Une prorogation ne peut avoir lieu
que dans les formes prevues pour un nouveau plan
d'expropriation. Dans ce cas, les proprietaires concer-
nes peuvent demander une indemnite.

En seconde lecture, il faudra modifier 1'article 66 afin
d'aligner la procedure visee a 1'almea 2. II n'y aurait plus
de systeme d'enquete sommaire (loi du 27 mai 1870).

Les auteurs de Vamendement n0 208 a 1'article 65
retirent leur amendement puisque les expropriations
sont limitees dans le temps suite a 1'amendement n° 225.

*** ***

Artikel 65 wordt eenparig door de 12 aanwezige leden
aangenomen.

L'article 65 est adopte a 1'unanimlte des 12 membres
presents.

Artikel 66 Article 66

De amendementen nr. 209 en 210 werden ingediend
opdat de informatie in verband met de onteigenings-
plannen niet alleen zou toegestuurd worden aan de
eigenaars van de desbetreffende panden, maar ook aan
de bewoners.

De indiener van de amendementen onderstreept het
belarig van deze stap in een stad die voor 70 % bewoond
wordt door huurders.

Verschillende leden zijn van mening dat deze amen-
dementen niet kunnen worden aanvaard. De huurders
en bewoners volgen elkaar in een te snel tempo op en er
bestaat geen kadaster van huurders en ook geen reper-
torium van niet-ingeschreven bewoners. Het afsluiten
van mondelinge huurcontracten zou moeilijkheden
kunnen opieveren voor de onteigenende instantie.

Amendement nr. 209 wordt teruggetrokken door de
indiener. Deze behoudt evenwel amendement nr. 210
dat alleen de gedomicilieerde bewoners betreft,

Een lid steunt dit amendement. Inderdaad, zeifs
indien de huurwet van april 1991 de registratie van de
contracten voor eerste en tweede verblijven bepaalt,
dan geldt deze formaliteit niet voor de contracten voor
fabrieken en de handelshuurcontracten.

Les amendements n" 209 et 210 sont introduits afin
que 1'information relative aux plans d'expropriation ne
soit pas adressee qu'aux proprietaires des lieux concer-
nes mats aussi aux occupants.

L'auteur des amendements souligne 1'importance de
cette demarche dans une ville peuplee a 70 % par des
locataires.

Plusieurs membres considerent que ces amende-
ments ne peuvent etre retenus. Le taux de rotation des
locataires et occupants est trop grand et il n'existe ni
cadastre des locataires, ni repertoire des occupants non
inscrits. La conclusion de baux oraux risque de creer des
difficultes au pouvoir expropriant.

L'amenderoent n° 209 est retire par son auteur. Celui-
ci maintient toutefois 1'amendement n° 210 qui ne con-
cerne que les occupants domicilies.

Un membre soutient cet amendement. En effet,
meme si la loi d'avril 1991 relative aux loyers prevoit
1'enregistrement des baux des residences principales et
secondaires, les baux d'usine et les baux commerciaux
ne sont pas concernes par cette formalite.
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De Voorzitter verduidelijkt dat hij niet op de hoogte
is van onteigeningsgevallen waarbij de huurders niet
ingelicht werden. De vrees van de indiener van het
amendement is overdreven.

Een ander lid herinnert aan de bepalingen van de
wet van 1870 die in een onderzoek, bestaande uit een
brief aan de eigenaars, voorzien. Op plaatsen waar er
zeer weinig mede-eigenaars zijn w.onen degenen die
verwittigd worden niet in de bewuste buurt.

Op dit argument antwoordt een rapporteur dat de
Hoofdstedelijke Raad niet bij machte is de wet van
1870 te wijzigen.

De Staatssecretaris vindt dat het inlichten van de
huurders rechtsonzekerheid zou kunnen scheppen.
Het ontbreken van een kadaster van huurders is een
bron van vergissingen en van procedurebetwistingen.

Een lid stipt het probleem aan dat ligt in de
tegenspraak tussen de inhoud van artikel 66 en dat van
het reglement van 22 februari 1990 betreffende de
onteigeningen wegens redenen van openbaar nut. Men
antwoordt hem dat de onteigeningen waar het hier
over gaat de stedebouw betreffen. Ze worden alleen
uitgevoerd om plannen op te stellen en niet voor de
noden van de Executieve zeif. Het gaat hier dus om
twee totaal verschillende gebieden.

Le President precise qu'il ne connait pas de cas
d'expropriations ou les locataires n'ont pas ete infor-
mes. La crainte de 1'auteur de 1'amendement est
exageree.

' Un autre membre rappelle les termes de la loi de
1870 qui prevoit une enquete consistant en une lettre
aux proprietaires. Dans des endroits ou il y a tres peu
de proprietaires, ceux qui sont avertis n'habitent pas le
quartier concerne.

A cet argument un rapporteur repond que le Conseil
regional n'a pas qualite pour modifier la loi de 1870.

Le Secretaire d'Etat considere qu'informer les loca-
taires engendre une insecurite juridique. L'absence de
cadastre des locataires est source d'erreurs et de
contestations de procedure.

Un membre souleve le probleme de la contradiction
entre le contenu de Particle 66 et celui de 1'ordonnance
du 22 fevrier 1990 relative aux expropriations pour
cause d'utilite publique. II lui est repondu que les
expropriations visees ici, concernent 1'urbanisme.
Elles sont effectuees uniquement pour realiser des
plans et non pour les propres besoins de 1'Executif. Les
deux domaines sont done tout differents.

***

- Amendement nr. 209'wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 210 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 3.

Artikel 66 wordt aangenomen met 10 stemmen tegen
een en twee onthoudingen.

- L'amendement n° 209 est retire.

- L'amendement n° 210 est rejete par 10 voix centre 3.

L 'article 66 est adopte par 10 voix centre une et deux
abstentions.

Artikel 67

Verschillende leden hebben een amendement
nr. 203 ingediend dat er toe strekt de tekst van het
artikel duidelijker te preciseren.

Een lid betreurt de schrapping van de term « doel-
stelling » die de bepalingen die in het artikel worden
opgenomen, verduidelijkte.

Een rapporteur preciseert dat het in elk geval toch
niet de waarde van een reglement heeft.

Volgens de Staatssecretaris is de A van dit amende-
roent conform met de bewoordingen van artikel 63.

Article 67

Plusieurs membres ont depose un amendement
n° 203 visant a apporter des precisions au texte de
1'article.

Un membre regrette la suppression du terme
« objectifs » qui clarifiait les dispositions reprises a cet
article.

Un rapporteur precise qu'il n'a de toute fa9on pas de
valeur reglementaire.

Le A de cet amendement est d'apres le Secretaire
d'Etat conforme au libelle de 1'article 63.

*** ***
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- Amendementen nrs 211 en 212 worden ingetrokken
door de indiener.

- Amendement nr. 203-A en B wordt aanvaard met
eenparigheid van stemmen van de twaalf aanwezige
leden.

Het aldus geamendeerde artikel 67 wordt aangeno-
men met 9 stemmen tegen bij 2 onthoudingen.

Les amendements n05 211 et 212 sont retires par leur
auteur.

L'amendement n° 203-A et B est adopte & 1'unani-
mite des 12 membres presents.

L'article 67 (amende) est adopte par 9 voix contre 1 et
2 abstentions.

Artikel 68

Een lid vraagt of deze bepaling eveneens van
toepassing is wanneer de Executieve de onteigenende
instantie is.

Hij krijgt een bevestigend antwoord op deze vraag.

***

Artikel 68 wordt aangenomen met 9 stemmen tegen 3.

Article 68

Un membre demande si cette disposition est egale-
ment d'application lorsque 1'Executif est Ie pouvoir
expropriant.

II lui est repondu affirmativement.

***

L'article 68 est adopte par 9 voix contre 3.

Artikel 69 . Article 69

Het lid dat vraagt of de gemeentelijke overheden
een beroep moeten doen op de diensten van de aan-
koopcomites van onroerende goederen ingesteld bij de
Minister van Financien, krijgt als antwoord van een
rapporteur dat tussenkomst van deze comites faculta-
tief is en overgelaten wordt aan de appreciatie van de
onteigenende instantie.

De Staatssecretaris sluit zich bij deze interpretatie
aan,

Au membre qui demande si les pouvoirs commu-
naux sont tenus de recourir aux services des comites
d'acquisition d'immeubles institues aupres du Ministre
des Finances, il est repondu par un rapporteur que
cette intervention est facultative et laissee a 1'apprecia-
tion du pouvoir expropriant.

Le Secretaire d'Etat souscrit a cette interpretation.

***

Artikel 69 wordt aangenomen met eenparigheid van
stemmen van de 14 aanwezige leden.

***

L'article 69 est adopte a I'unanimite des 14 membres
presents.

Artikel 70 Article 70

Amendement nr. 213 wordt ingetrokken door de
indiener.

Amendement nr. 229 heeft als voorwerp het tweede
lid aan te passen aan het algemene principe krachtens
het weike de winst die uit een overtreding voortspruit
de overtreder niet mag ten goede komen.

Voor een lid dat vraagt of het einde van het eerste
niet overbodig is, preciseert een rapporteur dat een
andere onteigening zou kunnen plaatshebben dan
deze, bepaald voor het opstellen van het plan voor
ruimtelijke ordening. Met het einde van deze zin kan
men dus eventuele verwarring voorkomen.

L'amendement n° 213 est retire par son auteur.

'L'amendement n° 229 a pour objet d'adapter le
deuxieme alinea au principe general en vertu duquel le
benefice d'une infraction ne peut profiter a son auteur.

A un membre qui demande si la fin de 1'alinea
premier n'est pas superflu, un rapporteur precise
qu'une expropriation autre que celle prevue pour la
realisation du plan d'amenagement peut intervenir.
Cette fin de phrase permet done d'eviter une confu-
sion.
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Een ander lid dat onderstreept dat de wijziging in
bestemming een waardestijging of -daling van de
waarde van het goed kunnen veroorzaken, krijgt als
antwoord van dezelfde rapporteur dat de onteigende
vergoed wordt voor de waarde dat het goed heeft op de
dag dat met het onderzoek van het plan wordt gestart.

A un membre qui souligne Ie fait que les changements
d'affectation peuvent provoquer une augmentation ou
une diminution de la valeur du bien, il est repondu par
Ie meme rapporteur que 1'exproprie est indemnise h la
valeur du bien au jour de la mise a 1'enquete du plan.

***- **

- Amendement nr. 229 wordt aangenpmen met eenpa-
righeid van de stemmen van de veertien aanwezige
leden.

Het aldus geamendeerde artikel 70 wordt aangenomen
met 11 stemmen en 3 onthoudingen.

- L'amendement n° 229 est adopte a 1'unanimite des 14
membres presents.

L'article 70 (amende) est adopte par 11 voix et 3
abstentions.

Artikel 71 Article 71

Krachtens dit artikel wordt de waarde van de te
onteigenen goederen bevroren voor alle opeenvol-
gende eigenaars, die op gelijke voet behandeld worden.
Zo laat men aan de laatst onteigende niet toe een
speculatieve meerwaarde in vergelijking met de eerste
onteigening te genieten. Dit mechanisme moet misbrui-
ken op dit vlak voorkomen.

En vertu de cet article, la valeur des biens a exprop-
rier est gelee pour tous les proprietaires successifs qui
sont mis sur Ie meme pied. Ainsi, on ne permet pas au
dernier exproprie de beneficier d'une plus value specu-
lative intervenue par rapport & la premiere expropria-
tion. C'est un mecanisme qui doit empecher des abus en
la matiere.

*** ***

Artikel 71 wordt aangenomen met 13 stemmen bij 1
onthouding.

L'article 71 est adopte par 13 voix et 1 abstention.

Artikel 72

Alle fracties dienen amendement nr. 325 in dat ertoe
strekt het artikel 72 te vervangen.

De Staatssecretaris sluit zich bij dit amendement aan
omdat het een evenwichtig compromis instelt tussen het
prive-belang en het openbaar belang. Het betekent
tegelijk een vereenvoudiging.

***

- Amendementen nrs 214 en 263 worden ingetrokken.

- Amendement nr. 325 wordt aangenomen met eenpa-
righeid van de stemmen van de twaalf aanwezige
leden.

Article 72

L'ensemble des groupes introduit un amendement
n° 325 visant a remplacer 1'article 72.

Le Secretaire d'Etat se rallie a 1'amendement dans la
mesure ou il etablit un compromis equilibre entre 1'in-
teret des particuliers et 1'interet public. En meme
temps, c'est une simplification.

^

- Les amendements n0' 214 et 263 sont retires.

- L'amendement n° 325 est adopte ^ 1'unanimite des 12
membres presents.

Artikel 73

Het artikel wordt zonder opmerkingen eenparig door
de twaalf aanwezige leden aangenomen.

Article 73

L'article 73 est adopte, sans observations, d 1'unani-
mite des 12 membres presents.

Artikel 74

Amendementen nrs 204 en 215 strekken ertoe dit
artikel te schrappen.

Article 74

Les amendements n°'204 et215 visent a supprimer cet
article.
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De Staatssecretaris is het hiennee eens omwille van
politieke redenen : de druk op de kleine eigenaars
uitgeoefend op basis van dit artikel en het verspreide
gevoel dat de overheid zwakker optreedt. Hij herinnert
er echter wel aan dat artikel 74 aan de eigenaar(s) de
mogelijkheid gaf een aanvraag in te dienen om belast te
worden met de ordeningswerkzaamheden binnen de
onteigende zone. In hoofde van de overheid was er
echter helemaal geen sprake van een verplichting
daarop in te gaan. De doelstelling kan echter bereikt
worden door bilaterale akkorden.

Een lid vreest dat de bouwpromotoren niet zullen
nalaten druk uit te oefenen op de eigenaars. Zij zullen
verwijzen naar het akkoord dat met de overheid geslo-
ten werd om de goederen te kopen. Indien men weigert
te verkopen kunnen ze dreigen met onteigening.

Een rapporteur antwoordt hierop dat de overheid die
een plan aanvaardt, een akkoord kan afsluiten met
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen
om het doel van het plan te realiseren, in alle operiheid
en met echte waarborgen. De bedoeling van de amen-
dementen is de psychologische druk te beperken van de
persoon die eigenaar is van meer dan de helft van het
lot. In alle openheid gesloten akkoorden willen verhin-
deren, is ingaan tegen de realiteit.

Ondanks deze uitleg behoudt de eerste spreker zijn
reserves. Zij blijft sceptisch wat betreft de openheid van
dit soort akkoorden. In dit geval worden openbaar nut
en prive-belangen door elkaar gehaald.

***

- Amendementen nrs 204 en 205 worden aangenomen
met eenparigheid van de stemmen van de veertien
aanwezige leden.

- Amendement nr. 216, dat zonder voorwerp is gewor-
•den, wordt teruggetrokken.

.»• Le Secretaire d'Etat marque son accord pour des
raisons politiques : les pressions exercees.sur de petits
proprietaires basees sur cet article et le sentiment assez
general qu'il y a la un affaiblissement du pouvoir public.
n rappelle toutefois que Particle 74 donnait au(x) prop-
rietaire(s) la faculte d'introduire une demande en vue
d'etre charge de 1'execution des travaux d'amenage-
ment dans le perimetre exproprie. II n'existe toutefois
aucune obligation d'y acceder dans le chef du pouvoir
public. L'objectif vise peut neanmoins etre atteint par
des conventions bilaterales.

Un membre craint les menaces que ne manqueront
pas d'exercer des promoteurs a 1'egard des proprietai-
res. Us feront etat de la convention conclue avec les
pouvoirs publics pour acheter les biens. En cas de refus
de vente, une menace d'expropriation peut etre evo-
quee.

Un rapporteur replique que 1'autorite publique qui
adopte un plan peut, dans la transparence et avec'des
garanties reelles, conclure avec des personnes de droit
prive ou public, une convention pour la realisation de
1'objet du plan. Ce que les amendements visent a sup-
primer, c'est le pouvoir de pression psychologique de
celui qui est proprietaire de plus de la moitie d'un lot.
Vouloir empecher des accords conclus dans la transpa-
rence equivaut a aller a 1'encontre de la realite.

Malgre ces explications, le premier intervenant main-
tient ses reserves. II reste sceptique sur la transparence
de ce type de convention. On mele dans ce cas-ci utilite
publique et interets prives.

***

Les amendements n05 204 et 205 sont adoptes a 1'una-
nimite des 14 membres presents.

L'amendement n° 216, devenu sans objet, est retire.

Artikel 75 Article 75

§ 1, lid 3. § I", alinea 3.

Amendement nr. 262 heeft als voorwerp het recht op
schadeloosstelting op te heffen wanneer een negatief
stedebouwkundig attest wordt afgegeven.

Volgens een van de indieners van het amendement
moet men een onderscheid maken tussen de bouwver-
gunning en het stedebouwkundig attest. Dit attest kan
immers door iemand anders dan de eigenaar ingediend
worden. Artikel 75 van het ontwerp schept dus een
recht tot schadeloosstelling in hoofde van een persoon
die niet de eigenaar is. Dit nieuwe recht dreigt de aard
zeif van het stedebouwkundig attest te wijzigen en het-
geen vandaag slechts een princiepsakkoord is, om te
zetten in een document waarvan de filosofie dicht aan-
leunt bij de bouwvergunning.

Uamendement n° 262 a pour objet de supprimer le
droit ;!i 1'indemnisation en cas de delivrance d'un certifi-
c'at d'urbanisme negatif.

Selon un des auteurs de 1'amendement, il faut faire la
distinction entre le permis de batir et le certificat d'ur-
banisme. En effet, ce dernier peut etre introduit par
quelqu'un d'autre que le proprietaire. L'article 75 du
projet cree done un droit a 1'indemnisation dans le chef
d'une personne qui n'est pas proprietaire. Ce nouveau
droit risque de modifier la nature meme du certificat
d'urbanisme et de transformer ce qui n'est aujourd'hui
qu'un accord de principe en un document proche dans
sa philosophic du permis de batir.
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De Staatssecretaris antwoordt dat het stedebouw-.-
kundig attest, zoals. bepaald in het ontwerp, zai
afgegeven worden na een procedure die overeenkomt
met die voor een stedebouwkundige'vergunning. In de
praktijk is het nuttig de bouwmogelijkheden te ken-
nen. Een versterking van het stedebouwkundig attest
was dus noodzakelijk. De subsidising van de overhe-
den voor investeringen wordt vaak maar afhankelijk
van het voorieggen van een stedebouwkundig attest.

Artikel 75, § 1, voorziet wel degelijk in een schade-
vergoeding wanneer het plan een eind maakt aan de
huidige of bedoelde bestemming van een goed. De
bestemming is het fundamentele gegeven van een
stedebouwkundig attest nr. 2.

Een rapporteur herinnert eraan dat § 3 van dit
artikel in een reeks uitzonderingen voorziet. lemand
die een goed verkoopt, vraagt een stedebouwkundig
attest nr. 2 aan om de koper te bewijzen dat de prijs die
voor het goed gevraagd wordt, redelijk is. De eige-
naar, die de mogelijkheid niet meer heeft om zijn goed
te verkopen zai, als men de logica van hef amende-
ment volgt, de gehele vergunningsprocedure moeten
volgen om een schadevergoeding te wettigen. Dit
amendement gaat dus in tegen de belangen van de
eigenaars.

§ 1, lid 5.
Amendement nr. 217 strekt ertoe de waardevermin-

dering van een goed die de eigenaar moet ondergaan
zonder schadevergoeding, tot 10 % te beperken. Het
behoud van een drempel van 10 % is gerechtvaardigd
volgens de indiener van het amendement om een
overvloed aan kleine dossiers te vermijden. Toch moet
men vermijden da); eigenaars met weinig inkomsten
schade zouden ondervinden.

De Staatssecretaris antwoordt dat 20 % reeds in de
organieke wet van 1962 stond.

De indiener van dit amendement zegt dat hij met dit
antwoord geen genoegen neemt.

Le Secretaire d'Etat repond que Ie certificat d'ur-
banisme tel que prevu par le projet, sera delivre apres
une procedure parallele a celle du permis d'urbanisme.
Dans la pratique il est utile d'etre eclaire rapidement
sur les possibilites de construire, Un renforcement du
certificat d'urbanisme etait done necessaire. L'octroi
de subventions d'investissements aux pouvoirs publics
est souvent subordonne a la production d'un certificat
d'urbanisme.

L'article 75, § I", prevoit bien qu'il y a lieu a
indemnite lorsque le plan met fin a 1'usage auquel un
bien est affecte ou destine. L'affectation est la donnee
fondamentale d'un certificat d'urbanisme n° 2.

Un rapporteur rappelle que le § 3 de cet article
prevoit une serie d'exceptions. Quelqu'un qui vend un
bien va demander un certificat d'urbanisme n° 2 pour
prouver a 1'acquereur le caractere raisonnable du prix
du bien. Le proprietaire qui sera prive de la possibility
de vendre son bien devra, si 1'on suit la logique de

' 1'amendement, suivre toute la procedure du permis
pour justifier une indemnisation. Cet amendement va
done a 1'encontre de 1'interet des proprietaires.

§ I", alinea 5.

'[^amendement n° 217 vise a reduire a 10 % la
diminution de valeur d'un bien que le proprietaire doit
subir sans indemnisation. Le maintien d'un seuil de
10 % se justifie, d'apres 1'auteur de 1'amenderoent,
pour eviter une multitude de petits dossiers. II faut
cependant eviter que des proprietaires a faibles reve-
nus ne soient leses.

Le Secretaire d'Etat repond que le taux de 20 % est
deja prevu dans la loi organique de 1962.

L'auteur de 1'amendement se dit insatisfait de cette
reponse.

§ 1, lid 6 § I", alinea 6

Verschillende leden dienen amendement nr. 266 in,
dat ertoe strekt de compensatie tussen verschillende
goederen binnen eenzelfde bijzonder bestemmings-
plan te beperken. De compensatie tussen goederen die
over het geheel van het grondgebied verspreid zijn zou
veel praktische moeilijkheden kunnen meebengen, en
de vergelijking tussen goederen die in verschillende
geografische gebieden gelegen zijn zou wel eens zeer
moeilijk kunnen worden.

De Staatssecretaris is het met dit standpunt niet eens
en vraagt het behoud van de huidige tekst.

De vorige spreker vreest dat dit tot een ongezond
compensatiesysteem zou kunnen leiden.

Plusieurs membres deposent un amendement visant
a limiter la compensation entre plusieurs biens a
1'interieur d'un meme plan particulier d'affectation du
sol. La compensation entre des biens etablis sur
1'ensemble du territoire risque d'entrainer beaucoup
de difficultes d'ordre pratique, la comparaison entre
des biens situes sur des aires geographiques differentes
pouvant s'averer extremement difficiles.

Le Secretaire d'Etat ne partage pas ce point de vue
et demande le maintien du texte tel qu'il est.

L'orateur precedent craint que cela n'aboutisse a un
systeme un peu malsain de compensations.
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- § 1 , lid 7

Dezelfde indieners dienen een amendement nr. 264
in, dat de termijn moet preciseren waarin de Execu-
tieve een beslissing moet nemen.

De Staatssecretaris en een rapporteur wijzen erop
dat dit amendement nutteloos is, aangezien het recht
op schadeloosstelling ontstaat op het ogenblik dat de
voorwaarden, vastgelegd in lid 3, worden vervuld. De
Executieve moet dus onmiddellijk haar besluit treffen.

- § I", alinea 7.

Les memes auteurs deposent un amendement
(n° 264) visant a preciser Ie delai dans lequel doit
intervenir la decision de 1'Executif.

Le Secretaire d'Etat, ainsi qu'un rapporteur, font
observer que cet ajout est inutile puisque le droit a
indemnisation nait a partir du moment ou les condi-
tions fixees a 1'alinea 3 sont remplies. L'Executif est
done contraint de prendre son arrete immediatement.

§2 - §2

Verschillende leden dienen een amendement nr. 265
in, dat het begrip prijs van lid 1 van deze paragraaf wil
verduidelijken, door te vermelden dat het de geactuali-
seerde prijs van het goed betreft.

De Staatssecretaris vindt dit vanzelfsprekend. Hij
verwijst naar het debat dat werd gevoerd naar aanlei-
ding van de indexering van de prijs in geval van
onteigening van een goed (artikel 71). In de twee
gevallen is de redenering dezelfde.

Een rapporteur is eveneens van oordeel dat deze
toevoeging overbodig is. Inderdaad, artikel 75,
§ 1, lid 2 zegt duidelijk dat de actualisering voortduurt
tot op de dag waarop over de schadeloosstelling beslist
wordt.

Een van de indieners van het amendement betreurt
dat deze verduidelijking niet expliciet wordt overgeno-
men in § 2.

Anderzijds komt de verwarring ook voort uit het feit
dat artikel 71 gaat over de waarde van een goed,
terwiji men in § 2 van artikel 75 spreekt over de prijs.

Een rapporteur verwijst naar artikel 75, § 1, lid 4,
dat bepaalt dat de terugbetaling door de gemeente
gebeurt op basis van de geactualiseerde waarde van
het goed en de lasten die er betrekking op hebben,
volgens de regels die de Executieve zai opstellen.
Aangezien de procedure bepaald bij § 2 moet opgevat
worden als een vervangende schadeloosstelling,
spreekt het vanzelf dat de berekening van het bedrag
dat voorgesteld wordt voor de terugkoop van het goed
volgens dezelfde regels moet geschieden.

' Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 265) dont 1'objet est de preciser la notion de prix a
1'alinea premier de ce paragraphe, en mentionnant
qu'il s'agit du prix actualise du bien.

Le Secretaire d'Etat estime que cela va de soi. II
renvoie a la discussion qui a eu lieu a propos de
1'indexation du prix lors de 1'expropriation d'un bien
(article 71). Le raisonnement est identique dans les
deux cas.

Un rapporteur est egalement d'avis que cet ajout est
superflu. En effet, a I'article 75, § I", alinea 2, il est
bien dit que 1'actualisation s'etend jusqu'au jour ou
1'indemnisation est decidee.

Un des auteurs de 1'amendement regrette que cette
precision ne soit pas reprise explicitement au § 2.

Par ailleurs, la confusion provient aussi du fait qu'a
I'article 71 on parle de valeur d'un bien, alors qu'au § 2
de I'article 75 on parle de prix.

Le meme rapporteur renvoie a I'article 75, § I0',
alinea 4, lequel determine que le remboursement par
la commune se fait sur base de la valeur actualisee du
bien et des charges qui s'y rapportent, suivant des
regles a etablir par 1'Executif. Comme la procedure
prevue au § 2 doit etre consideree comme un substitut
a 1'indemnisation, il va de soi que le calcul dii montant
propose pour le rachat du bien doit se faire suivant les
memes regles.

***

Amendement nr. 262 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 2 bij 1 onthouding.

Amendement nr. 224, zonder voorwerp, wordt
ingetrokken door de indiener.

***

- L'amendement n° 262 est rejete .par 10 voix contre 2
et 1 abstention,

- L'amendement n° 224, devenu sans objet, est retire
par son auteur.
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- Amendement nr. 217 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 266 wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 2.

- Amendement nr 264 wordt ingetrokken.

- amendement nr. 265 wordt ingetrokken.

Artikel 75 wordt aangenomen met 9 stemmen tegen 2
en 1 onthouding.

Artikel 76

Aartikel 76 wordt zonder opmerkingen aangenomen
met 9 stemmen bij 3 onthoudingen.

Artikel 77

Artikel 77 wordt zonder opmerkingen aangenomen
met 9 stemmen bij drie onthoudingen.

Artikel 78

Een lid verklaart dat hij zich bij de twee volgende
artikels zai onthouden omdat ze de tekst van de
organieke wet van 1,962 overnemen.

- L'amendement n° 217 est rejete par 10 voix contre 1
et 2 abstentions.

- L'amendement n° 266 est rejete par 10 voix contre 2.

- L'amendement n° 264 est retire.

- L'amendement n° 265 est retire.

L'article 75 est adopte par 9 voix contre 2 et
1 abstention.

Article 76

L'article 76 est adopte, sans observations, par 9 voix
et 3 abstentions.

Article 77

L 'article 77 est adopte, sans observations, par 9 voix
et 3 abstentions.

Article 78

Un membre declare qu'il s'abstiendra sur les deux
articles suivants parce qu'ils reprennent Ie texte de la
loi organique de 1962.

***

Artikel 78 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 3
onthoudingen.

***

L'article 78 est adopte par 9 voix et 3 abstentions.

Artikel 79

Artikel 79 wordt zonder opmerkingen aangenomen
met 9 stemmen bij 3 onthoudingen.

Article 79

L'article 79 est adopte, sans observations, par 9 voix
et 3 abstentions.

Artikel 80 Article 80

Verschillende leden dienen amendement nr. 225 in
op het 1° van het eerste lid met als doel de reclame-
inrichtingen of uithangborden die op de openbare weg
staan afhankelijk te maken van de afgifte van een
vergunning.

Voor de indieners van het amendement zou men
eenzelfde regeling moeten treffen zowel voor het
publieke als voor het privedomein.

Een ander lid betreurt dat werken op de openbare
weg, toegestaan zonder vergunning, dikwijis een bron

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 225) au 1° de 1'alinea premier, dans Ie but de
soumettre les dispositifs de publicite ou les enseignes
installes sur la voie publique a la delivrance d'un
permis.

Pour les auteurs de 1'amendement, il y a lieu
d'instaurer un meme regime pour Ie domaine public et
Ie domaine prive.

Un autre membre deplore que les travaux, accordes
sans permis, qui se deroulent sur la voie publique
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ongemakken vormen voor de bewoners en voor de
weggebruikers. Hoe denkt de Staatssecretaris aan deze
feitelijke toestand te verhelpen ?

De Staatssecretaris vindt eerst en vooral dat het
amendement een legistiek probleem stelt. De verwij-
zing naar het koninklijk besluit van 31 maart 1981 zou
moeten verdwijnen. Wat de grond van de zaak betreft,
verwijst hij naar de verklaring van de Executieve die
duidelijk haar bedoelingen kenbaar maakt in verband
met de reglementering van de reclame-inrichtingen.

Een van de indieners van het amendement neemt
akte van de verklaring van de Staatssecretaris maar
vraagt zich toch af men in de tekst niet zou moeten
inschrijven dat voor dezelfde werken eenzelfde rege-
ling wordt toegepast voor het publieke en voor het
privedomein.

De Staatssecretaris antwoordt dat dit onderscheid
niet voorkomt in de tekst.

Amendement nr. 225 wordt ingetrokken.

Een ander lid verheugt zich over het feit dat er een
beetje orde wordt gesteld op het vlak van de bepalin-
gen in verband met de reclame-inrichtingen. In het
verieden bestond er een tamelijk grote verwarring in
deze materie, want in bepaalde gemeenten moest men
eerst een toelating vragen voor men affiches mpcht
aanbrengen, en in andere niet.

Een lid vraagt of in de toekomst de installatie van
paraboolantennes ook afhankelijk zai zijn van het
verkrijgen van een vergunning.

De Staatssecretaris antwoordt dat dit nu reeds het
geval is voor antennes van grote afmeting.

Verschillende leden dienen amendement nr. 234 in
dat er toe strekt in het 1° van het eerste lid de woorden
« reclame-inrichtingen inbegrepen » te schrappen.

Volgens de indieners vereist het specifieke karakter
van de uithangborden een aparte behandeling via
ordonnantie. Daarom hebben zij trouwens een voor-
stel van ordonnantie in verband met deze materie
ingediend.

De Staatssecretaris verklaart dat, overeenkomstig de
verklaring van de Executieve, de basis voor de regle-
mentering in verband met reclameborden in het ont-
werp van ordonnantie opgenomen werd.

Bij het overlopen van het voorstel tot ordonnantie
waarvan sprake heeft hij vastgesteld dat talrijke bepa-
lingen onder de algemene reglementering vielen. Bij-

soient souvent source de desagrements pour les habi-
tants et pour les utilisateurs des voiries. Comment Ie
Secretaire d'Etat compte-t-il remedier a cet etat de
fait ?

' Le Secretaire d'Etat considere tout d'abord que
1'amendement pose un probleme d'ordre legistique. La
reference de 1'arrete royal du 31 mars 1981 devrait
disparaTtre. Sur le fond de la question, il renvoie a la
declaration de 1'Executif qui indique clairement les
intentions en matiere de reglementation des dispositifs
de publicite.

Prenant acte de la declaration du Secretaire d'Etat,
un des auteurs de 1'amendement se demande toutefois
s'il ne faudrait pas inscrire dans le texte que pour des
travaux identiques, un meme regime est applique pour
le domaine public et pour le domaine prive.

Le Secretaire d'Etat replique que cette distinction
n'apparait pas dans le texte.

L'amendement n° 225 est retire.

Un autre membre se rejouit de ce qu'on mette un
peu d'ordre dans les dispositions relatives aux ensei-
gnes publicitaires. Dans le passe, on observait une
assez grande confusion en cette matiere, certaines
communes soumettant 1'affichage a 1'obtention preala-
ble d'une autorisation, d'autres ne le faisant pas.

Un membre demande si a 1'avenir le placement
d'antennes paraboliques sera egalement soumis a 1'ob-
tention d'un permis.

Le Secretaire d'Etat repond que c'est deja le cas
actuellement pour les antennes de grandes dimensions.

Plusieurs membres deposent un amendement
{n° 234) visant a supprimer au 1° de 1'alinea premier,
les mots « en ce compris les dispositifs de publicite et
les enseignes ».

Selon les auteurs, la specificite de la matiere de
1'affichage exige un traitement separe par voie d'or-
donnance. Pour cette raison, ils ont d'ailleurs depose
une proposition d'ordonnance relative a cette matiere.

Le Secretaire d'Etat declare que, conformement a la
declaration de 1'Executif, les bases de la reglementa-
tion en matiere d'affichage publicitaire se trouvent
inscrites dans le projet d'ordonnance.

En parcourant la proposition d'ordonnance dont il a
ete fait mention, il s'est rendu compte que de nom-
breuses dispositions relevaient de la reglementation
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gevolg schijnt bet hem gunstiger ze te laten voort-
vioeien uit her orgariieke ontwerp van ordonnantie
dan ze in te schrijven in een specifiek ontwerp van
ordonnantie dat slechts voor een enkele materie geldt.

Amendement nr. 235 strekt ertoe in bet 5° van
hetzelfde lid het woord « gebruik » te vervangen door
« bestemming ».

Andere leden dienen amendement nr. 254 in dat
hetzelfde doel beoogt.

Een van de indieners van dit amendement verklaart
dat de wijzigingen in gebruik die uitmonden in een
verandering van bestemming van het goed, onderwor-
pen moeten worden aan het verkrijgen van een ver-
gunning. Als voorbeeld vermeldt hij kamers die eerst
dienden als woning en daarna als kantoorruimte wer-
den gebruikt.

Toch vinden de indieners van het amendement dat
het woord « gebruik » eveneens moet behouden blij-
ven, als men ook in de hypothese wil voorzien waarin
de bestemming niet het resultaat is van een plan of van
een vergunning die afgegeven wordt met de aandui-
ding van een bestemming, maar van het gebruik in de
praktijk van het goed sinds lange jaren (bijv. 50 of 100
jaar).

Dus, als iemand de bestemming wil wijzigen van een
goed dat altijd al werd gebruikt als woning om het om
te vormen tot kantoorruimte, dan moet hij daar vooraf
de toelating voor hebben verkregen.

Een van de indieners van amendement nr. 235
verklaart dat zij het amendement intrekken aangezien
amendement nr. 254 volledig aan hun bezorgdheid
tegemoet komt.

Een amendement nr. 226 wordt ingediend op het 9°
van het eerste lid.

Een van de indieners verklaart dat de beschermde
gebieden, waarvan sprake in het 9°, zouden moeten
worden ingeschreven in een van de plannen van
aanleg. Dat zou een willekeurige beslissing kunnen
vermijden.

De Staatssecretaris vind het amendement te restric-
tief, aangezien de BBP's niet noodzakelijk het gehele
grondgebied van het gewest zullen dekken.

Een van de indieners antwoordt dat deze gebieden
zouden kunnen worden afgebakend in het GBP.

De Staatssecretaris antwoordt dat hij het belang van
het afbakenen van deze gebieden in het GBP niet
inziet.

generale. En consequence, plutot que de les inscrire
dans un projet d'ordonnance particulier valant pour un
seui type de matiere, il lui apparatt plus opportun de
les faire decouler du projet d'ordonnance organique.

L''amendement n° 235 a pour objet de remplacer au
5° du meme alinea, Ie mot « utilisation » par « affecta-
tion ».

D'autres membres deposent un amendement
(n° 254) allant dans Ie meme sens.

Un des auteurs de cet amendement declare qu'il y a
lieu de soumettre a 1'obtention d'un permis, les
modifications d'utilisation qui aboutissent a un change-
ment d'affectation du bien. II cite en exemple des
pieces initialement affectees au logement et utilisees
ensuite comme bureau.

Toutefois, les auteurs de 1'amendement considerent
qu'il y a lieu de maintenir egalement Ie mot « utilisa-
tion », si 1'on veut couvrir 1'hypothese dans laquelle
1'affectation ne resulterait pas d'un plan ou d'un
permis delivre avec 1'indication d'une affectation, mais
de la pratique utilisatrice du bien depuis de nombreu-
ses annees (p.e. 50 ou 100 ans).

Done, si quelqu'un veut changer 1'affectation du
bien qui etait affecte depuis toujours au logement pour
Ie transformer en bureau, il doit y etre prealablement
autorise.

Un des auteurs de 1'amendement n° 235 declare
qu'ils retirent celui-ci dans la mesure ou 1'amende-
mentn n° 254 rencontre entierement leur preoccupa-
tion.

Un amendement n° 226 est depose au 9° de 1'ali-
nea 1°.

Un des auteurs declare que les zones de protection,
dont il est question au 9°, devraient etre inscrites dans
un des plans d'amenagement. Cela permettrait d'eviter
une decision arbitraire.

Le Secretaire d'Etat considere que 1'amendement est
trop restrictif, puisque les PPAS ne couvriront pas
necessairement tout le territoire de la Region.

Un des auteurs replique que les zones pourraient
etre delimitees dans le PRAS.

Le Secretaire d'Etat repond qu'il ne voit pas 1'interet
qu'il y a a delimiter ces zones dans un des plans.
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Hij herhaalt dat ontginning in deze gebieden niet
ambtshalve verboden is, maar enkel onderworpen aan
bet verkrijgen van een vergunning. Bijgevolg is verhaal
altijd mogelijk als de belanghebbende meent dat de
beslissing die hem wordt opgelegd ongerechtvaardigd
is.

Een lid dient amendement nr. 1 in dat ertoe strekt de
§§ 1 en 2 van dit artikel aan te vullen, om de
verbinding te maken tussen het afgeven van een
exploitatievergunning, een stortvergunning of een ver-
gunning onderworpen aan de openbaarheidsverplich-
ting enerzijds, en het afleveren van de stedebouwkun-
dige vergunning anderzijds.

De Staatssecretaris verklaart dat dit probleem zai
opgelost worden via een ontwerp van ordonnantie,
nadat de materie van de exploitatievergunning het
voorwerp zai hebben uitgemaakt van een specifieke
ordonnantie.

Verschillende leden vragen aan de Staatssecretaris
het begrip « werken van geringe omvang » dat voor-
komt in § 2, te preciseren. Zij zijn van oordeel dat er
op dit vlak talrijke misbruiken bestaan en volgens hen
zoii het dus nuttig zijn dit begrip zeer duidelijk te
definieren. •*

De Staatssecretaris is het hiermee eens. Inderdaad,
een zekere gulheid op het vlak van de toepassing is in
het verleden dikwijis de bron geweest van talrijke
ongemakken voor de bevolking. Daarom zai de inter-
pretatie die men aan dit begrip zai geven in het uit-
voeringsbesluit bijzonder restrictief zijn. De juris-
prudentie gaat trouwens in deze zin.

II repete que Ie defrichage dans ces zones n'est pas
interdit d'office, mats seulement soumis a 1'obtention
d'un permis. En consequence, un recours est toujours
possible, si l'interess6 estime que la decision qui lui est
imposde est abusive.

Un membre depose un amendement (n° 1) visant a
completer les §§ 1° et 2 de cet article, dans Ie but de
faire Ie lien entre la delivrance d'une autorisation
d'exploitation, de deversement ou d'une autorisation
soumise a 1'obligation de publicite et celle du permis
d'urbanisme.

Le Secretaire d'Etat declare que ce probleme sera
regle par le depot d'un projet d'ordonnance, apres que
la matiere du permis d'exploitation aura fait 1'objet
d'une ordonnance appropriee.

Plusieurs membres demandent au Secretaire d'Etat
de preciser la notion de « travaux de minime impor-
tance » reprise au § 2. Considerant qu'il y a de
nombreux abus en cette matiere, il y aurait lieu, selon
eux, de definir tres clairement cette notion.

Le Secretaire d'Etat partage cet avis. Dans le pass6
en effet, une certaine largesse au niveau de 1'applica-
tion a souvent ete la source de nombreux desagre-
ments pour la population. C'est la raison pour laquelle
1'interpretation a donner a cette notion dans 1'arrete
d'application devra etre extremement restrictive. La
jurisprudence va d'ailleurs dans ce sens.

**

- Amendement nr. 234 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 1 bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 254 wordt verworpen met eenpa-
righeid van de stemmen van de 14 aanwezige leden.

- Amendement nr. 226 wordt verworpen met 11
stemmen tegen 3.

- Amendement nr. 1 wordt verworpen met 10 stem-
men bij 4 onthoudingen.

Het aldus geamendeerde artikel 80 wordt aangeno-
men met 10 stemmen tegen 3 en 1 onthouding.

***

L'amendement n° 234 est rejete par 10 voix centre 1
et 2 abstentions.

L'amendement n° 254 est adopte a 1'unanimite des
14 membres presents.

L'amendement n° 226 est rejete par 11 voix contre 3.

- L'amendement n° 1 est rejete par 10 voix et
4 abstentions.

L'article 80 (amende) est adopte par 10 voix contre 3
et 1 abstention.

Artikel 81

Verschillende leden dienen amendement nr. 255 in
om duidelijk te stellen dat de verklaring waarvan
sprake in dit artikel, eveneens moet afgelegd worden
voor gebouwde goederen.

Article 81

Plusieurs membres deposent un amendement
n° 255 visant & preciser que la declaration, dont il est
question a cet article, doit egalement etre faite pour les
immeubles batis.
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Andere leden dienen amendement nr. 236 in om te
specificeren dat de authentieke akte de bestenuning
moet vermelden van het perceel dat het voorwerp
uitmaakt van de transaktie.

Een rapporteur is van oordeel dat dit voorstel te ver
gaat. Het zou de notaris ertoe verplichten de bewaker
van de planning te zijn.

De Staatssecretaris vindt het niet zeer coherent in
een authentieke akte inlichtingen te willen opnemen
uit een plan dat op zich voor veranderingen vatbaar is.

***

- Amendement nr. 255 wordt eenparig door de veer-
tien aanwezige leden aangenomen.

- Amendement nr. 236 wordt verworpen met 13
stemmen tegen 1.

Het aldus geamendeerde artikel 81 wordt aangenomen
met 13 stemmen tegen 1 stem.

D'autres membres deposent un amendement
(n° 236) visant a specifier que 1'acte authentique doit
mentionner 1'affectation de la parcelle qui fait 1'objet
de la transaction.

Un rapporteur est d'avis que cette proposition va
trop loin. EUe imposerait au notaire d'etre en quelque
sorte Ie gardien de la planification.

Le Secretaire d'Etat estime qu'il n'est pas tres
coherent de vouloir inscrire dans un acte authentique
des renseignements issus d'un plan qui par nature
pourrait etre sujet a des modifications.

***

- L'amendement n° 255 est adopte ^ 1'unanimite des
14 membres presents.

- L''amendement n° 236 est rejete par 13 voix centre 1.

L'article 81 (amende) est adopte par 13 voix centre 1.

Artikel 82 Article 82

Via amendement nr. 256 stellen verschillende leden
voor het artikel op deze plaats te schrappen en het in te
lassen in hoofdstuk III - « Indiening en behandeling
van de vergunningsaanvragen en beroepen ».

Dit amendement wordt aangenomen met 13 stem-
men bij 1 onthouding. •

De andere amendementen (nrs 237, 238 en 239),
worden ingetrokken. Zij zullen opnieuw ingediend
worden bij artikel 114 van het ontwerp.

Plusieurs membres proposent par amendement
(n° 256) de supprimer 1'article & cet endroit et de le
reinsurer au chapitre III - « De 1'introduction et de
Pinstruction des demandes de permis et des recours ».

Cet amendement est adopte par 13 voix et 1 absten-
tion.

Les autres amendements (n" 237, 238 et 239) sont
retires. Us seront redeposes a 1'article 114 du projet.

Artikel 83 Article 83

Verschillende leden dienen amendement nr. 257 in
om volgende wijzigingen aan te brengen :

- invoeren van het evenredigheidsprincipe bij het
opieggen van de lasten, dit wil zeggen dat de lasten
die men aan de aanvrager van de vergunning opiegt
gelijk moeten zijn aan het voordeel dat hij verkrijgt.

- aangeven dat de lasten niet alleen de uitvoering
maar ook de renovatie van goederen kunnen betref-
fen.

- aan de lijst van de werken die kunnen opgelegd
worden, het optrekken of vernieuwen van gebou-
wen voor bewoning toevoegen.

- een nieuw lid toevoegen dat aangeeft dat de Execu-
tieve belast is met het vaststellen van de nadere
regels van de uitvoering van dit artikel.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 257) visant ^ apporter les modifications suivantes :

- introduire le principe de la proportionnalit6 dans
1'imposition des charges, c'est-a-dire que les charges
imposees au demandeur du permis doivent etre
egales b 1'avantage recueilli par lui;

- indiquer que les charges peuvent porter non seule-
ment sur la realisation, mais aussi sur la renovation
de biens;

- ajouter a la liste des travaux qui peuvent etre
imposes, la realisation ou la renovation d'immeubles
de logement;

- ajouter un nouvel alinea indiquant que 1'Executif est
charge d'arreter les modalites d'application de cet
article.
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Een lid is van oordeel dat dit amendement, dat het
begrip compensatie invoert, gevaarlijk is omdat het de
deur openzet voor de wettiging van de afwijkingen van
de plannen die aan de aanvrager worden toegestaan in
ruil voor de stedebouwkundige lasten die hem worden
opgelegd. Op deze.manier wettigt men immers nu
reeds bestaande praktijken, waarbij men aan bouw-
promotoren toestaat kantoorgebouwen op te trekken
in zones die voor bewoning bestemd zijn, als ze als
tegenprestatie een beperkt aantal woningen bouwen.

Bovendien, als men het evenredigheidsprmcipe in
de tekst inschrijft dan zullen de indieners van het
amendement dit fenomeen alleen maar versterken,
aangezien de promotoren van dit argument zullen
profiteren om munt te slaan uit hun toestemming.

Een van de indieners van het amendement ant-
woordt dat de vorige spreker hen slechte bedoelingen
wil aanwrijven. Het gaat er hier niet om over wat dan
ook te onderhandelen of wat dan ook te verkopen in
ruil voor een vergunning, maar om eenzijdig stede-
bouwkundige lasten op te leggen aan een promoter bij
de toekenning van een bouwvergunning.

De toekenning van afwijkingen is niet het kriterium
van de stedebouwkundige last. Deze last kan opgelegd
worden of er afwijking is of niet.

Een ander lid is van oordeel dat deze tekst zowel het
openbaar belang als het privebelang schaadt :

- Het prive-belang : hoewel de spreker de uitbreiding
van de stedebouwkundige lasten tot de stedebouw-
kundige vergunning goedkeurt, zoals.de oorspron-
kelijke tekst van de Executieve bepaalt, kan hij het
niet eens zijn met het amendement, want de uitbrei-
ding van de aard van de lasten is te verregaand,
zonder enkele vorm van rechtszekerheid voor de
aanvrager. Volgens hem mag de aard van de stede-
bouwkundige lasten niet gewijzigd worden; deze
lasten mogen trouwens maar opgelegd worden als
het erom gaat zich te schikken naar de voorschriften
van de plannen.
Het amendement maakt het compensatieprincipe
officieel door het begrip optrekken of renoveren van
woningen toe te voegen aan de soorten lasten die
men aan de aanvrager mag opieggen. In alle duide-
lijkheid wil dit zeggen dat men het gebrek aan
openheid bij het opieggen van stedebouwkundige
lasten zoals dat nu dikwijis voorkomt, nog zai
verergeren.

- Het openbaar belang : de spreker is van oordeel dat
het Gewest ook niet beschermd zai worden door het
artikel zoals men het wil amenderen, omdat de
aanvrager zai steunen op het evenredigheidsprincipe
om munt te slaan uit zijn toestemming als hij vindt
dat de last die men hem wil opieggen te duur is.

Un membre estime que cet amendement, en intro-
duisant la notion de compensation, est dangereux
parce qu'il ouvre la porte a la legalisation de deroga-
tions aux plans accordees au demandeur en echange
des charges d'urbanisme qui lui sont imposees. En fait,
de cette maniere on legalise une pratique existant deja
aujourd'hui, qui consiste a permettre a des promoteurs
de construire des immeubles affectes au bureau dans
des zones reservees au logement, moyennant la reali-
sation d'un nombre reduit de logements en contrepar-
tie.

En outre, en inscrivant Ie principe de la proportion-
nalite dans Ie texte, les auteurs de 1'amendement ne
vont en fait que renforcer encore ce phenomene
puisque les promoteurs vont profiter de cet argument
pour monnayer leur accord.

Un des auteurs de 1'amendement replique que
1'orateur precedent leur fait un proces d'intention. II
ne s'agit pas ici de negocier ou de vendre quoi que ce
soit en echange d'un permis, mais d'imposer de
maniere unilaterale des charge's d'urbanisme a un
promoteur & 1'occasion de 1'octroi d'un permis de batir.

L'octroi de derogations n'est pas Ie critere de la
charge d'urbanisme. Celle-ci peut etre imposee, qu'il y
ait ou non derogation. .

Un autre membre est d'avis que ce texte lese a. la fois
1'interet public et 1'interet prive :

- L'interet prive : si 1'orateur approuve 1'extension des
charges d'urbanisme au permis d'urbanisme, tel que
Ie prevoit Ie texte initial de.l'Executif, il ne peut
souscrire a 1'amendement, car celui-ci va beaucoup
trop loin dans 1'extension de la nature des charges,
sans aucune securite juridique pour Ie demandeur.
Pour lui, la nature des charges d'urbanisme ne peut
etre modifiee; ces charges ne peuvent, par ailleurs,
etre imposees que lorsqu'il s'agit de se conformer
aux prescriptions des plans.
L'amendement officialise Ie principe de la compen-
sation en ajoutant la notion de construction ou de
renovation de logements dans les types de charges
qui peuvent etre imposees au demandeur. En clair,'
cela signifie que 1'on va aggraver encore 1'absence de
transparence dans 1'imposition des charges d'urba-
nisme qui existe bien souvent actuellement.

- L'interet public : 1'orateur estime que la Region non
plus ne sera pas protegee par cet article tel qu'on
propose de 1'amender, parce que Ie demandeur,
s'appuyant sur Ie principe de la proportionnalite, va
etre pousse a monnayer son accord s'il considere que
ce qu'on voudrait lui imposer est trop onereux.



A-108/2-90/91 - 212 - A-108/2 - 90/91

Zo gaat men dus naar een systeem waarin men een
aantal flunk uitgebreide lasten zai kunnen opieg-
gen, zonder dat ze noodzakelijk in verhouding
staan tot de bedoeling van de plannen. Zonder
duidelijk referentiepunt zet deze praktijk de deur
open voor willekeurige beslissingen.

Een van de indieners van het amendement herhaalt
dat de toevoeging, bij lid 1, van de gebouwen voor
bewoning gerechtvaardigd is in het kader van de
doelstelling van de Executieve en haar meerderheid,
namelijk de bescherming van Brussel als woongebied.
Deze collectieve verplichting is van het allergrootste
belang voor het Gewest, en het lijkt dan ook normaal
dat ze deel uitmaakt van de lasten die men opiegt aan
degenen die, in het kader van de plannen, profiteren
van bepaalde mogelijkheden om te bouwen. De mede-
ondertekenaars van het amendement vinden dat deze
nieuwe last past in de lijn van de stedelij'ke filosofie die
de Executieve en haar meerderheid bezielt.

Wat betreft de oorsprong van artikel 83 herinnert de
Staatssecretaris eraan dat de Executieve het mecha-
nisme voor het opieggen van stedebouwkundige lasten
waarin nu voorzien wordt om verkavelingsvergunnin-
gen af te geven, heeft willen uitbreiden tot stedebouw-
kundige vergunningen (zie Toelichting, p. 30).

De Executieve heeft overigens geen bezwaar tegen
het toevoegen van het evenredigheidsprincipe, omdat
dit de jurisprudentie van de Raad van State ter zake
alleen maar bevestigt.

De jurisprudentie van de Raad van State sanctio-
neert de wanverhouding tussen de lasten en het
voordeel dat de houder van een vergunning kan
bekomen bij het afgeven ervan. Het evenredigheids-
principe wordt uiteraard toegepast in functie van de
toestand die geval per geval beoordeeld wordt.

Een lid merkt op dat in de tekst die werd voorgelegd
voor advies aan de Raad van State de uitbreiding van
de lasten tot het optrekken en renoveren van wonin-
gen niet voorkwam. Hij had graag het advies van de
Raad van State op dit punt ingewonnen, want volgens
hem is het toevoegen van dit begrip niet in overeen-
stemming met het concept stedebouwkundige last;

De Staatssecretaris antwoordt dat de opsomming van
de lasten onder artikel 83 niet uitputtend is, aangezien
de tekst luidt : « de lasten bevattend onder meer... ».

Verschillende leden stellen juist voor een beper-
kende opsomming te maken van de lasten die kunnen
opgelegd worden bij het afgeven van een vergunning
(amendement nr. 269).

On se dirige ainsi vers un systeme dans lequel on
pourra imposer un nombre de charges considera-
blement etendues, sans que celles-ci soient neces-
sairement en rapport avec les preoccupations con-
tenues dans les plans. Sans point de reference
precis, cette pratique ouvre la porte a 1'arbitraire.

Un des auteurs de 1'amendement repete que 1'ajout,
a 1'alinea premier, des immeubles de logement se
justifie dans Ie cadre de 1'objectif poursuivi par 1'Exe-
cutif et sa majorite de proteger 1'existence de 1'habitat
a Bruxelles. Cette obligation collective etant devenue
primordiale pour la Region, il paralt normal qu'elle
fasse partie des charges que 1'on impose a ceux qui
beneficient, dans Ie cadre des plans, de certaines
possibilites de construire. Les cosignataires de 1'amen-
dement considerent que cette charge nouvelle s'inscrit
dans la ligne de la philosophic urbaine qui anime
1'Executif et sa majorite.

Au sujet de 1'origine de 1'article 83, Ie Secretaire
d'Etat rappelle que 1'Executif a souhaite etendre Ie
mecanisme de 1'imposition de charges d'urbanisme,
prevu actuellement a I'occasion de la delivrance de
permis de lotir, a la delivrance des permis d'urbanisme
(voir : Expose des motifs, p. 30).

L'Executif n'a par ailleurs pas d'objection a ce qu'on
y ajoute Ie principe de proportionnalite, puisque cela
ne fait que confirmer la jurisprudence du Conseil
d'Etat en cette matiere.

La jurisprudence du Conseil d'Etat sanctionne la
disproportion des charges par rapport a 1'avantage que
peut recueillir Ie titulaire du permis de 1'octroi de ce
dernier. L'appreciation de principe de proportionna-
lite est evidemment fonction de la situation, cas par
cas.

Un membre releve que dans Ie texte soumis b 1'avis
du Conseil d'Etat ne figurait pas 1'extension des
charges a la construction ou la renovation de loge-
ments. II aurait souhaite avoir 1'avis du Conseil d'Etat
sur ce point, car selon lui 1'ajout de cette notion n'est
pas conforme au concept de charge d'urbanisme.

Le Secretaire d'Etat replique que 1'enumeration des
charges donnees a 1'article 83 n'est pas exhaustive,
puisqu'on y parie de « charges comprenant notam-
ment... ».

Plusieurs membres proposent precisement d'enume-
rer limitativement les charges qui peuvent etre impo»
sees lors de la delivrance du permis (amendement
n° 269).
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De Staatssecretaris verwijst naar wat hij heeft gezegd
over de jurisprudentie van de Raad van State. Deze
laatste heeft de aard van de last niet beperkt, maar
veroordeelt eike overdrijving ten opzichte van het
voordeel dat men bekomt door het verkrijgen van de
vergunning.

Amendement nr. 267 strekt ertoe de mogelijkheid
om stedebouwkundige lasten op te leggen te beperken
tot het realiseren van doelstellingen die vastgelegd
staan in een gewestelijk of gemeentelijk plan.

De Staatssecretaris verklaart dat dit amendement
niet strookt met de logica die men in het ontwerp volgt
wat betreft de opvatting van de plannen, want het zou
bepalingen die slechts een indicatieve waarde hebben,
dwingend maken.

Een lid verklaart dat het tegen het aannemen van dit
artikel zai stemmen, omdat er, ondanks de verzekering
van de Executieve en de indieners van amendement
nr. 257, een risico blijft bestaan dat dit artikel de deur
zai openzetten voor afwijkingen bij vergunningen in
ruil van het opieggen van stedebouwkundige lasten.

Een ander lid verheugt er zich over dat het mecha-
nisme van de stedebouwkundige lasten wordt uitge-
breid tot de toekenning van een stedebouwkundige
vergunning. Volgens hem is het principe volledig
gerechtvaardigd; het is inderdaad normaal dat een deel
van de winst die de eigenaar bekomt, terugkeert naar
de gemeenschap.

De Staatssecretaris herhaalt dat de enige interpreta-
tie die men aan dit artikel kan geven is dat men het
mechanisme dat nu bestaat voor verkavelingsvergun-
ningen wil uitbreiden tot stedebouwkundige vergun-
ningen.

Le Secretaire d'Etat renvoie a ce qu'il a dit au sujet
de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Ce dernier n'a
pas limite la nature de la charge, mais condamne tout
exces par rapport a 1'avantage qui est obtenu par
1'obtention du permis.

L'amendement n" 267 a pour objet de limiter la
possibilit6 d'imposer des charges d'urbanisme a la
realisation d'objectifs fixes dans un plan regional ou
communal.

Le Secretaire d'Etat declare que cet amendement ne
s'inscrit pas dans la logique suivie par le projet en
matiere de conception des plans, car il aboutirait a
rendre contraignant des dispositions qui n'ont qu'une
valeur indicative.

Un membre declare qu'il votera centre I'adoption de
cet article parce que, malgre les assurances donnees
par 1'Executif et les auteurs de 1'amendement n° 257, il
subsiste un risque que cet article ouvre la porte a des
derogations aux permis en echange de 1'imposition de
charges d'urbanisme.

Un autre membre se rejouit de 1'extension du
mecanisme des charges d'urbanisme a 1'octroi d'un
permis d'urbanisme. Le principe est, selon lui, tout a
fait justifie; il est en effet normal qu'une partie du
benefice retire par le proprietaire, retourne a la
communaute.

Le Secretaire d'Etat repete que la seule interpreta-
tion a donner a cet article est qu'il vise a etendre le
mecanisme existant pour les permis de lotir aux permis
d'urbanisme.

***

- Amendement nr. 257 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 4.

- Amendement nr. 269 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 3 bij 1 onthouding.

- Amendement hr. 267 wordt verworpen met 11
stemmen tegen 3.

Het aldus geamendeerde artikel nr. 83 wordt aange-
nomen met 10 stemmen tegen 4.

***

L'amendement n° 257 est adopte par 10 voix contre
4.

L'amendement n° 269 est rejete par 10 voix contre 3
et 1 abstention.

L'amendement n° 267 est rejete par 11 voix contre 3.

L'article 83 (amende) est adopte par 10 voix contre 4.

Artikel 84

Een lid onderstreept dat amendement nr. 240 het
beginpunt van de termijn van een jaar, zoals bedoeld
in het laatste lid van dit artikel, preciseert.

Article 84

Un membre souligne que \'amendement n0 240
precise le point de d6part du delai d'un an vise au
dernier alinea de cet article.
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De Staatssectretaris antwoordt dat amendement
nr. 258 de Executieve machtigt om de nadere regels
voor de uitvoering van dit artikel vast te leggen. In het
kader van deze nadere regels zai het probleem van het
beginpunt van de termijn geregeld worden.

Amendement nr. 241 sterkt ertoe een vervaltermijn
van tien jaar bepalen om alle actuele gevallen in het
artikel te dekken en te vermijden dat omwille van een
administratieve nalatigheid vergunningen blijven
bestaan na een redelijke termijn.

De Staatssecretaris verzet zich tegen dit amendement
dat moeilijkheden zou kunnen opieveren. Het belang-
rijkste is volgens hem het laatste lid van artikel 84;
volgens dit lid veroorzaakt het onderbreken van de
werken gedurende meer dan een jaar het verval van de
vergunning.

Een lid is echter van mening dat dit lid een
vaststelling door de gemeenten noodzakelijk maakt.
Als de gemeenten nalaten deze onderbreking vast te
stellen, dan kan de vergunning geldig blijven gedu-
rende verschillende jaren.

Een rapporteur betwist dit standpunt en is van
mening dat amendement nr. 241 de toestand zai
verergeren aangezien de vergunningen een geldig-
heidsduur van tien jaar zullen kunnen hebben.

Een lid herinnert eraan dat op juridisch vlak de
nietigheid terecht is. De Executieve is gemachtigd haar
bewijsmodi vast te stellen.

De Staatssecretaris voegt hieraan toe dat er een
bepaalde jurisprudentie bestaat in verband met het
vaststellen van misdrijven, waarop de Executieve zich
zai inspireren.

Le Secretaire d'Etat repond que Y amendement n" 258
habiute 1'Executif ^ arreter les modalites d'application
de cet article. C'est dans le cadre de ces modalites que
le probleme du point de depart du delai sera regle.

Un amendement n° 241 vise a prevoir un delai de
peremption de 10 ans pour couvrir tous les cas non
prevus par 1'article et eviter qu'une negligence
administrative ne laisse subsister des permis au-dela
d'un delai raisonnable.

Le Secretaire d'Etat s'oppose b cet amendement qui
risque de soulever des difficultes. L'essentiel selon lui
est le dernier alinea de 1'article 84 selon lequel
1'interruption des travaux pendant plus d'un an
entraine la peremption du permis.

Un membre estime toutefois que cet alinea necessite
un constat de la part des communes. Si les communes
negligent de constater cette interruption, le permis
peut rester valable pendant plusieurs annees.

Un rapporteur conteste ce point de vue et estime
que 1'amendement n° 241 aggravera la situation dans la
mesure ou des permis pourront avoir une duree de
validite de 10 ans.

Un membre rappelle que sur le plan juridique, la
caducite est de droit. L'Executif est habilite a etablir
les modes de preuves.

Le Secretaire d'Etat ajoute qu'il y a une pratique en
matiere de constat d'infraction dont 1'Executif va
s'inspirer.

***

- Amendement nr. 240 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 1 bij 3 onthoudingen.

- Amendement nr. 241 wordt verworpen met 11
stemmen tegen 1.

- Amendement nr. 258 wordt aangenomen met 9
stemmen voor bij 3 onthoudingen.

Het aldus geamendeerde artikel 84 wordt aangenomen
met 9 stemmen tegen I stem bij 2 onthoudingen.

Artikel 85

Amendement nr. 242 wordt ingetrokken omdat het
geen bestaansreden meer heeft.

Artikel 85 wordt aangenomen met 9 stemmen, bij 4
onthoudingen.

***

- L'amendement n" 240 est rejete par 10 voix contre
une'et 3 abstentions.

- L'amendement n° 241 est rejete par 11 voix contre
une.

- L'amendement n° 258 est adopte par 9 voix et
3 abstentions.

L 'article 84 (amende) est adopte par 9 voix contre 1 et
2 abstentions,

Article 85

L'amendement n° 242 est retire puisqu'il est devenu
sans objet.

L'article 85 est adopte par 9 voix et 4 abstentions.
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Article 86

Amendement nr. 248 van de Executieve stelt een
correctie voor in de Franse tekst van dit artikel. Dit
amendement wordt aangenomen als tekstcorrectie.

***

Article 86 wordt aangenomen met 9 stemmen, bij 4
onthoudingen.

Article 86

L'amendement n° 248 de 1'Executif propose une
correction dans Ie texte francais de cet article. Cet
amendement est adopte comme correction, du texte.

***

L'article 86 est adopte par 9 voix et 4 abstentions.

Artikel 87

Artikel 87 wordt zonder opmerking aangenomen met
109 stemmen, bij 4 onthoudingen.

Article 87

L'article 87 est adopte, sans observations, par 10 voix
et 4 abstentions.

Artikel 88

Artikel 88 wordt zander opmerking eenparig door de
14 aanwezige leden aangenomen.

Article 88 .

L'article 88 est adopte, sans observations, a I'unam-
mite des 14 membres presents.

Artikel 89 Article 89

Een lid onderstreept dat amendement nr. 243 het
eerste lid van dit artikel aanvult met de vermelding van
de door de gewestelijke en gemeentelijke plannen
bepaalde bestemmingen.

De Staatssecretaris is van mening dat dit amende-
ment overbodig is want een verkavelingsvergunning
beoogt enkel de bewoning.

Een amendement nr. 259 wil in de Pranse tekst de
woorden « plans de division » vervangen door de
woorden « plans de lotissement » die trouwens met de
Nederlandse tekst overeenstemmen (verkavelings-
plan).

Un membre souligne que 1'amendement n° 243
complete 1'alinea premier de cet article par la mention
des affectations prevues par les plans regionaux et
communaux.

Le Secretaire d'Etat estime cet amendement superflu
car le permis de lotir ne vise que 1'habitation.

Un amendement n0 259 vise a remplacer dans le texte
francais les mots « plans de division » par « plans de
lotissement » qui correspond d'ailleurs au texte neer-
landais (verkavelingsplan).

*** ***

- Amendement nr. 243 wordt verworpen met 13
stemmen tegen 1.

- Amendement nr. 259 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 14 aanwezige leden.

Het aldiis geamendeerde artikel 89 wordt aangeno-
men met 9 stemmen, bij 4 onthoudingen.

- L'amendement n° 243 est rejete par 13 voix centre
une.

- L'amendement n° 259 est adopte a 1'unanimite des
14 membres presents.

L'article 89 (amende) est adopte par 9 voix et
4 abstentions.

Article 90

Dit artikel wordt fonder opmerking aangenomen bij
eenparigheid van de 14 aanwezige leden.

Article 90

L'article 90 est adopte, sans observations, a 1'unani-
mite des 14 membres presents.
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Artikel 91

Amendement nr. 249 van de Executieve wordt
aangenomen als correctie van de Nederlandse tekst
van het artikel.

Een lid stelt zich vragen over de solidaire aansprake-
lijkheid van de houder van een verkavelingsvergun-
ning met de ondernemer en de architekt. Bestaat deze
aansprakelijkheid reeds? Zo ja, moet zij behouden
worden?

Een ander lid vraagt zich af of men niet erin moet
voorzien dat de verkavelingsvergunninghouder slechts
als tweede optreedt bij gebrek aan ondernemer en
architekt.

De Staatssecretaris antwoordt dat deze solidaire
aansprakelijkheid in de organieke wet van 1970 werd
ingelast na misbruiken en in.het Waalse Wetboek. Het
zou onlogisch zijn een tweederangsaansprakelijkheid
te bepalen voor de verkavelaar. Tenslotte blijft hij de
bouwheer, zolang de verkaveling niet is beeindigd.

***

Artikel 91 wordt aangenomen met 9 stemmen, bij 3
onthoudingen.

Article 91

Uamendement n° 249 de 1'Executif est adopte
comme correction du texte neerlandais de 1'article.

Un membre s'interroge sur la responsabilite soli-
daire du titulaire du permis de lotir avec 1'entrepreneur
et 1'architecte. Cette responsabilite existe-t-elle deja?
Si oui, faut-il la maintenir?

Un autre membre se demande s'il ne faut prevoir
que Ie titulaire du permis de lotir n'intervient qu'en
deuxieme rang a defaut de 1'entrepreneur et de 1'archi-
tecte.

Le Secretaire d'Etat repond que cette responsabilite
solidaire a ete introduite dans la loi organique en 1970
suite a des abus et a ete reprise dans le Code wallon. II
serait illogique de prevoir une responsabilite de second
rang du lotisseur. En effet tant que le lotissement n'est
pas termine, il reste maitre de 1'ouvrage.

***

L'article 91 est adopte par 9 voix et 3 abstentions.

Artikel 92

Dit artikel wordt zander opmerking eenparig door de
14 aanwezige leden aangenomen.

Article 92

L'article 92 est adopte, sans observations, a I'unani-
mity des 14 membres presents.

Artikel 93

Dit artikel wordt zonder opmerking eenparig door de
14 aanwezige leden aangenomen.

Article 93

L'article 93 est adopte, sans observations, a I'unani-
mite des 14 membres presents.

Artikel 94 Article 94

Een amendement nr. 260, gelijkvormig aan het
aangenomen amendement op artikel 83, wordt inge-
diend.

Een indiener verwijst naar de in dit verband gehou-
den bespreking bij artikel 83.

Een ander lid brengt in dat de ingeroepen bezwaren
in verband met de stedebouwkundige lasten in het
raam van de bouwvergunning in dit geval eveneens
gelden.

***

Un amendement n° 260, similaire a 1'amendement
adopte a 1'article 83, est depose.

Un des auteurs se refere & la discussion qui y a eu
lieu ^ ce propos a 1'article 83.

Un autre membre fait valoir que les objections
mvoquees ^ propos des charges d'urbanisme dans le
cadre du permis de batir valent egalement dans ce cas-
ci.

***
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- Amendement nr. 260 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 4.

Het aldus geamendeerde artikel 94 wordt aangenomen
met 10 stemmen tegen 4.

L'amendement n° 260 est adopte par 10 voix contre 4.

L'article 94 (amende) est adopte par 10 voix contre 4.

Artikel 95

Artikel 95 wordt zonder opmerking aangenomen met
10 stemmen, bij 4 onthoudingen.

Article 95

L'article 95 est adopte, sans observations, par 10 voix
et 4 abstentions.

Artikel 96 Article 96

Een lid vraagt zich af wat de woorden « financiele
waarborgen » inhouden. Hoe worden die gevormd?
Bedoeld men misschien een borgsom?

De Staatssecretaris verwijst naar artikel 94. De finan-
ciele waarborgen zijn de voor de uitvoering van de
werken en de opgelegde lasten noodzakelijk waarbor-
gen.

Un membre s'interroge sur Ie sens des mots garantie
financieres. Comment se constituent-elles ? Vise-t-bn
par la une caution?

Le Secretaire d'Etat renvoie a 1'article 94. Les garan-
ties financieres sont celles qui sont necessaires a 1'execu-
tion des travaux et charges imposes.

*** ***

Artikel 96 wordt aangenomen met 10 stemmen bij 4
onthoudingen.

L'article 96 est adopte par 10 voix et 4 abstentions.

Artikel 97 Article 97

Een amendement nr. 274 strekt ertoe de termen « 5
jaar » te vervangen door « 10 jaar ».

De indienervan het amendement herinnert eraan dat
hij een voorstel van ordonnantie in die zin had inge-
diend. Een verkaveling over een aanzienlijke opper-
vlakte, gebeurt fasegewijs. De huidige tekst zou ertoe
kunnen leiden dat aan de tweede fase wordt begonnen
terwiji de eerste nog niet werd aangevat en de vergun-
ning voor deze eerste fase vervallen is.

De Staatssecretaris herinnert eraan dat de termijn van
5 jaar reeds in de artikelen 95 en 96 voorkomt. Het door
het lid bedachte voorbeeld is enkel theoretisch. Een
verkavelingsplan moet inderdaad volgens de opeenvol-
gende fasen worden uitgevoerd. Indien er vertraging
optreedt dient een procedure tot wijziging van de vergun-
ning te worden ingeleid.

Een lid hecht eraan te benadrukken dat het verwon-
derlijk is hier in een vaste termijn te voorzien, daar waar
men dit weigerde voor de bouwvergunning.

***

- Amendement nr. 274 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 3.

Artikel 97 wordt aangenomen met 10 stemmen tegen 3,
bij 1 onthouding.

Un amendement n° 274 vise a remplacer les termes « 5
ans » par « 10 ans ».

L'auteur de 1'amendement rappelle qu'il avait depose
une proposition d'ordonnance en ce sens. Lorsque un
lotissement couvre une surface importante, il s'opere
par phase. Le texte actuel pourrait aboutir a ce que la
deuxieme phase soit commencee et materiellement exe-

• cutee alors que la premiere n'est pas entamee et que le
permis pour cette premiere phase est perime.

Le Secretaire d'Etat rappelle que le delai de 5 ans
figure deja aux articles 95 et 96. Le cas imagine par le
membre semble theorique. En effet, il faut qu'un plan
de lotissement soit execute dans 1'ordre des phases. Si
un retard est intervenu, il faudrait introduire une proce-

.dure de modification du permis.

Un membre tient a souligner qu'il est etonnant de
prevoir ici un delai fixe, alors que celui-ci a ete refus6
pour le permis de batir.

***

- L'amendement n° 274 est rejete par 11 voix contre
3.

L'article 97 est adopte par 10 voix contre 3 et une
abstention.
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Artikel 98 Article 98

Een lid vraagt zich af wat er gebeurt indien in geen
van de processen-verbaal het verval van de vergunning
wordt vastgesteld.

Een rapporteur onderstreept dat het antwoord in
het laatste lid van artikel 98 staat.

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat indien er
geen proces-verbaal is men naar de rechtspraak zai
verwijzen die van oordeel is dat het verval van
rechtswege tot stand komt waarin het artikel in zijn
eerste lid voorziet.

Un membre se demande ce qu'il advient lorsqu'au-
cun probes-verbal ne constate la peremption du per-
mis.

Un rapporteur souligne que la reponse figure au
dernier alinea de 1'article 98.

Le Secretaire d'Etat ajoute que s'il n'y a aucun
proces-verbal, on se referera a la jurisprudence qui
considere que la peremption s'opere de plein droit, ce
que 1'article prevoit en son premier alinea.

***

Artikel 98 wordt aangenomen met 13 stemmen, bij 1
onthouding.

Artikel 99

Artikel 99 wordt zonder opmerking aangenomen met
13 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 100

Artikel 100 wordt zander opmerking aangenomen
met 10 stemmen bij 4 onthouding.

Artikel 101

Artikel 101 wordt zonder opmerking aangenomen
met 10 stemmen bij 4 onthoudingen.

***

L 'article 98 est adopte par 13 voix et une abstention.

Article 99

L'article 99 est adopte, sans observations, par 13 voix
et 1 abstention.

Article 100

L'article 100 est adopte, sans observations, par 10
voix et 4 abstentions.

Article 101

L'article 101 est adopte, sans observations, par 10
voix et 4 abstentions.

Artikel 102 Article 102

Een lid wenst te weten of in geval een wijziging in de
verkavelingsvergunning wordt ingevoerd, de termijn
verder blijft lopen of men een nieuwe termijn kan
genieten.

De Staatssecretaris antwoordt dat de termijn blijft
lopen. Men moet vermijden dat in een vergunning
wijzigingen die enkel vertragend werken worden inge-
voerd.

Un membre souhaite savoir si dans le cas ou une
modification de permis de lotir est introduite, le delai
continue a courir ou si 1'on peut beneficier d'un
nouveau delai.

Le Secretaire d'Etat repond que le delai continue a
courir. II s'agit d'eviter d'introduire des modifications
de permis purement dilatoires.

***

Artikel 102 wordt aangenomen met 10 stemmen, bij 4
onthoudingen.

***

L'article 102 est adopte par 10 voix et 4 abstentions.

Artikel 103 •

Amendement nr. 201 wordt aangenomen als tekstcor-
rectie. .

Article 103

L'amendement n" 201 est adopte comme correction
de texte.

*** ***
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Artikel 103 wordt aangenomen met 10 stemmen, bij 4
onthoudingen.

L'article 103 est adopte par 10 voix et 4 abstentions.

Artikel 104 , Article 104

Een lid onderstreept dat dit artikel belangrijke
bevoegdheden toekent aan de Executieve zonder
daarom een termijn te bepalen.

De Staatssecretaris antwoordt dat artikel 104 verwijst
naar artikel 55 waar verschillende veronderstellingen
aan bod komen die op verschillende ogenblikken
concreet kunnen worden. Het is moeilijk een welom-
schreven terniijn te bepalen die dreigt willekeurig te
zijn.

Un membre souligne que cet article accorde des
pouvoirs importants a 1'Executif sans toutefois fixer de
delai.

Le Secretaire d'Etat repond que 1'article 104 renvoie
a 1'article 55 ou differentes hypotheses sont evoquees
qui peuvent se realiser a des moments differents. II est
difficile de fixer un delai precis qui risque d'etre
arbitraire.

*** ***

Artikel 104 wordt aangenomen met 10 stemmen, bij 4
onthoudingen.

Artikel 105

Een lid vraagt zich af of men de voorwaarden niet
moet aanpassen die gelden om een dossier als volledig
te kunnen beschouwen. In de praktijk stelt dit proble-
men.

De Staatssecretaris antwoordt dat de koninklijke
besluiten die bepalen wat men verstaat onder een
volledig dossier zullen worden herzien.

Een lid vraagt of de Executieve de voorwaarden die
gelden om een dossier als volledig te kunnen beschou-
wen in een besluit gaat vastleggen. Men antwoordt
hem bevestigend.

Hetzelfde lid vraagt of de tekst zoals hi] werd
opgesteld een einde maakt aan het voor het ogenblik
door de gemeenten toegepaste systeem waarbij ze
bijkomende inlichtingen vragen.

De Staatssecretaris antwoordt dat de tekst van de
wet van 1962 integraal wordt overgenomen. Hij wijzigt
dus niets aan de huidige praktijk. Mochten de gemeen-
ten bij 'de door de koninklijke besluiten verplichte
informatie, bijkomende inlichtingen vragen, dan zijn
deze inlichtingen niet noodzakelijk om het dossier als
volledig te beschouwen.

Het lid noteert de noodzaak van een aanpassing van
de koninklijke besluiten.

***

Artikel 105 wordt aangenomen met 8 stemmen, bij 4
onthoudingen.

L'article 104 est adopte par 10 voix et 4 abstentions.

Article 105

Un membre se demande s'il ne convient pas de
modifier les conditions pour considerer qu'un dossier
est complet. Des problemes se posent en pratique.

Le Secretaire d'Etat repond que les arretes royaux
determinant ce que 1'on entend par dossier complet
seront revus.

Un membre demande si 1'Executif determiriera par
arrete les conditions requises pour qu'un dossier soit
considere comme complet. II lui est repondu positive-
ment.

Le meme membre demande si le texte tel qu'il est
redige met fin au systeme actuellement pratique par les
communes qui demandent des informations comple-
mentaires.

Le Secretaire d'Etat repond que le texte est repris
integralement de la loi de 1962. II ne change done rien
a la pratique actuelle. Toutefois, si les communes
demandent des informations complementaires par rap-
port aux informations imposees par les arretes royaux,
ces informations ne seront pas necessaires pour consi-
derer le dossier comme complet. II faut toutefois
ajouter que les arretes royaux actuels seront eventuel-
lement modifies.

Le membre prend acte de la necessite d'une adapta-
tion des arretes royaux.

***

L'article 105 est adopte par 8 voix et 4 abstentions.
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Artikel 106

Een van de rapporteurs stelt voor dat de via de
telefax verstuurde stukken worden gelijkgesteld met
aangetekende zendingen. De Executieve zou gerech-
tigd moeten zijn besluiten te nemen rekening houdend
met dit communicatiemiddel.

Amendement nr. 250 wordt aangenomen als tekst-
correctie.

Article 106

Un des rapporteurs propose d'assimiler aux plis
recommandes les transmissions par telecopieur.
L'Executif devrait etre habilite a prendre des arretes
prenant en compte ce moyen de transmission.

L'amendement n° 250 est adopte comme correction
de texte.

***

Artikel 106 wordt aangenomen met 10 stemmen tegen
3.

. L'article 106 est adopte par 10 voix centre 3.

Artikel 107

Een lid wijst erop dat er geen termijn werd toege-
kend aan de gemachtigde ambtenaar om vast te stellen
dat het dossier niet volledig is.

De Staatssecretaris antwoordt dat in een termijn zai
Worden voorzien in het uitvoeringsbesluit.

Article 107

Un membre fait observer qu'il n'y a pas de delai
imparti au fonctionnaire delegue pour constater que Ie
dossier n'est pas complet.

Le Secretaire d'Etat repond qu'un delai sera prevu
dans 1'arrete d'execution.

*** ***

Artikel 107 wordt eenparig door de 13 danwezige
leden aangenomen.

L 'article 107 est adopte a I'unanimite des 13 membres
presents.

Artikel 108 Article 108

Een lid dient een amendement nr. 2 in.

Een aantal leden dienen een amendement nr. 244 in
om een tweede lid toe te voegen waarin de aan een
effectenbeoordeling te onderwerpen projekten worden
opgesomd. Het betreft een minimum, de Executieve is
gerechtigd deze minimumlijst aan te vullen.

Een lid meent dat de aanneming van het amende-
ment de inhoud van de ordonnantie betreffende de
milieueffectenbeoordeling zou hypothekeren.

Een van de indieners van het amendement herhaalt
dat de lijst niet exhaustief is. Men loopt niet vooruit op
wat elders zou kunnen worden aangevuld.

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat een ordon-
nantie beide ordonnanties zai moeten samenvoegen.
De geplande ordonnantie inzake effectenbeoordeling
zai in elk geval nog exhaustiever zijn.

Un membre depose un amendement n0 2.

Des membres introduisent un amendement n° 244
visant b ajouter un alinea 2 qui enumere les projets qui
doivent etre soumis a 1'etude d'incidences. II s'agit
d'un minimum que 1'Executif est habilite a completer.

Un membre estime que 1'adoption de 1'amendement
hypothequerait le contenu de 1'ordonnance relative a
1'evaluation des incidences sur 1'environnement. -

Un des auteurs de 1'amendement repete que la liste
n'est pas exhaustive. On ne prejuge pas de ce qui
pourrait etre complete par ailleurs.

Le Secretaire d'Etat ajoute qu'une ordonnance devra
coordonner les deux ordonnances. L'ordonnance pro-
jetee en matiere d'6tudes d'incidences sera de toute
facon plus exhaustive.
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Een rapporteur wijst erop dat artikel 108 de bevoeg-
heid om de ontvangstbewijzen af te leveren impliciet
toevertrouwd aan het College van burgemeester en
schepenen. De ambtenaren zijn niet langer gemachtigd
ontvangstbewijzen af te geven zonder dat het College
iets beslist heeft. Indien het College een tijd lang niet
vergadert worden er geen ontvangstbewijzen afgege-
ven. Men zou een formule moeten vinden om hieraan te
verhelpen.

Naar aanleiding van deze Opmerking dient de Execu-
tieve een amendement nr. 312 in om het College van
burgemeester en schepenen te vervangen door de woor-
den « de gemeente ». Het dossier wordt door de ge-
meente geverifieerd onder dezelfde voorwaarden als de
stukken die het dossier vormen voor de vergunnings-
aanvraag, dit wil zeggen mits een machtiging.

Un rapporteur remarque que 1'article 108 eonfere
implicitement Ie pouvoir de delivrer les accuses de
reception au College des bourgmestre et echevins. Les
fonctionnaires n'ont plus qualite de delivrer des accuses
de reception sans que Ie college ne se soit prononce. S'il
n'y a pas de reunion du college pendant un certain
temps, il n'y a pas de delivrance d'accuses de reception,
II faut trouver une formule qui evite cet inconvenient.

A la suite de cette observation, 1'Executif introduit
un amendement n° 312 visant a remplacer Ie College des
bourgmestre et echevins par les mots « la commune ».
La verification du dossier est effectuee par la commune
dans les memes conditions que pour les pieces constitu-
ant Ie dossier de demande de permis, c'est-a-dire dans Ie
cadre d'une delegation.

*** •***

- Amendement nr. 2 wordt verworpen met 9 stemmen
bij 4 onthoudingen.

- Amendement nr. 244 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem bij 3 onthoudingen.

- Amendement nr. 312 wordt eenparig door de 12
aanwezige leden aangenomen.

Het aldus geamendeerd artikel 108 wordt aangenomen
met 11 stemmen tegen 1 stem.

Artikel 109

De Executieve dient een amendement nr. 251 in om
het tweede lid te doen vervallen. Het is voorbarig de
termijnen te willen bepalen van de openbare onderzoe-
ken waarin wordt voorzien in de ordonnantie betref-
fende de milieu-effectenbeoordeling van openbare en
particuliere projekten. De hier voorgestelde technische
verbetering loopt niet vooruit op de werkzaamheden
van de andere ordonnantie.

Een aantal leden dienen een amendement nr. 245 in
om eike aanvraag van een verkavelingsvergunning
afhankelijk te maken van speciale regelen van open-
baarmaking. Deze verplichte omweg via openbaarma-
king/overleg wordt verantwoord door de omvang die
deze, verkavelingsvergunningen kunnen aannemen.

- L'amendement n° 2 est rejete par 9 voix et 4 abstenti-
ons.

- L'amendement n° 244 est rejete par 9 voix contre 1 et
3 abstentions.

- L'amendement n° 312 est adopte a 1'unanimite des 12
membres presents.

L'article 108 (amende) est adopte par 11 voix control.

Article 109

L'Executif introduit un amendement n° 251 visant b
supprimer Ie 2°'° alinea. II est premature de fixer les
delais des enquetes publiques qui seront prevus dans
1'ordonnance relative a 1'evaluation des incidences de
projets publics et prives sur 1'environnement. La correc-
tion technique proposee ici ne prejuge pas des travaux
de 1'autre ordonnance.

Des membres introduisent un amendement n° 245
visant a soumettre toute demande de permis de lotir a
des mesures particulieres de publicite. Ce passage
oblige par la publicite/concertation se justifie par 1'am-
pleur que ces permis;de lotir peuvent avoir.

De Staatssecretaris herinnert eraan dat de verkave-
lingsvergunningen enkel de huisvesting betreffen en dat
een verkavelingsvergunning die in een afwijking voor-
ziet op het huidige gewestplan, aan een openbaar
onderzoek onderworpen wordt. Er is geen automatisch
stelsel van afwijking. In bepaalde gevallen legt het
gewestplan de vragen voor aan de bijzondere maatrege-
len van openbaarmaking/overleg.

Le Secretaire d'Etat rappelle que les permis de lotir
concernent uniquement le logement et que, lorsqu'un
permis de lotir prevoit une derogation au plan de sec-
teur actuel, il est sourhis a 1'enquete publique. II n'y a
pas de regime automatique de derogation. Le plan de
secteur soumet les demandes aux mesures particulieres
de publicite/concertation dans un certain nombre de
cas.
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Tenslotte is er niets dat verbiedt in een BPA de voor
de verkavelingsvergunningen vereiste maatregelen van
openbaarmaking in te schrijven, onder meer voor vrij
aanzienlijke gebieden.

Enfin, rien n'interdit de prescrire dans un PPA des
mesures de publicite pour les permis de lotir et,
notamment quand il s'agit d'espaces relativement
importants.

*** **»

- Amendement nr. 251, A en B, wordt aangenomen
met 11 stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 245 wordt verworpen met 12
stemmen tegen 1.

Het aldus geamendeerde artikel 109 wordt aangeno-
men met 9 stemmen, bij 4 onthoudingen.

Artikel 110

Een rapporteur dient een amendement nr. 268 in om
het college van burgemeester en schepenen een vol-
doende termijn toe te kennen voor het organiseren van
het openbaar onderzoek (vijftien dagen in plaats van
tien dagen).

De Staatssecretaris heeft er niets op tegen.

Een aantal leden dienen een amendement nr. 246 in
om ervoor te zorgen dat het dossier een nota bevat
waarin de gegevens van de aanvraag die de speciale
maatregelen van openbaarmaking verantwoorden
worden verduidelijkt.

De Staatssecretaris zai er rekening mee houden bij
de opstelling van het toepassingsbesluit waarin de
samenstelling van het volledige dossier wordt bepaald.

Amendement nr. 246 wordt door zijn indieners
ingetrokken.

De Executieve dient een amendement nr. 252-A in,
om « of de aanvraag van het Stedebouwkundig College
in het in artikel 127 voorziene geval. » toe te voegen.
In de veronderstelling dat het college van burgemees-
ter en schepenen een beslissing tot weigering nam
zonder de aanvraag vooraf te onderwerpen aan de
speciale maatregelen van openbaar onderzoek voorge-
schreven door een plan of een reglement en in geval
deze beslissing tot weigering aanleiding is tot een
beroep bij het Stedebouwkundig College, is het oppor-
tuun dat deze laatste de aanvraag aan dergelijke
maatregelen kan onderwerpen alvorens een oordeel
uit te spreken in het beroep.

De Executieve dient een amendement nr. 252-B in,
om de woorden « uit te hangen » te doen vervallen.
Men dient een bredere vorm van openbaarmaking na
te streven.

De Executieve gaat over tot een tekstcorrectie in de
Nederiandse versie (amendement 252-C).

- L'amendement n" 251, A et B, est adopte par 11 voix
et 1 abstention.

- L'amendement n° 245 est rejete par 12 voix centre 1.

L'article 109 (amende) est adopte par 9 voix et
4 abstentions.

Article 110

Un rapporteur introduit un amendement n° 268
visant a accorder un delai suffisant au. college des
bourgmestre et echevins pour organiser 1'enquete
publique (quinze jours au lieu de dix jours).

Le Secretaire d'Etat n'y voit pas d'inconvenient.

Des membres introduisent un amendement n0 246
visant a ce que le dossier contienne une note detaillant
les elements de la demande qui motivent les mesures
particulieres de publicite.

Le Secretaire d'Etat en tiendra compte lors de la
redaction de 1'arrete d'application qui fixera la compo-
sition du dosster complet.

L'amendement n° 246 est retire par ses auteurs.

L'Executif introduit un amendement n° 252-A, visant
a ajouter « ou de la demande du College d'urbanisme
dans le cas prevu a 1'article 127 »• Dans 1'hypothese ou
le college des bourgmestre et echevins a pris une
decision de refus sans avoir soumis prealablement la
demande aux mesures particulieres de publicity pres-
crites par un plan ou un reglement et ou cette decision
de refus fait 1'objet d'un recours au College d'urba-
nisme, il est opportun que ce dernier puisse soumettre
la demande a de telles mesures avant de se prononcer
sur le recours.

L'Executif introduit un amendement n0 252-B, visant
a supprimer « a afficher ». II faut rechercher une plus
large publicite.

L'Executif precede a une correction de texte dans la
version neerlandaise {amendement 252-C}.

*** ***
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- Amendement nr. 268 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 12 aanwezige leden.

- Amendement nr. 246 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 252-A, B en C wordt aangenomen
bij eenparigheid van de 12 aanwezige leden.

Het aldiis geamendeerd artikel 110 wordt eenparig
door de 12 aanwezige leden aangenomen.

- L'amendement n" 268 est adopte a Punanimite des
12 membres presents.

- L'amendement n° 246 est retire.

- L'amendement n° 252-A, B et C est adopte a
1'unanimite des 12 membres presents.

L'article 110 (amende) est adopte a 1'unanimite des
12 membres presents.

Artikel 111

Een amendement nr. 253 van de Executieve wordt
aangenomen als tekstcorrectie.

Een lid vindt de toegekende termijnen erg kort.

Article 111

Un amendement n° 253 de PExecutif est adopte
comme correction de texte.

Un membre estime que les delais impartis sont tres
courts.

***

Artikel 111 wordt aangenomen met 9 stemmen, bij 3
onthoudingen.

L'article 111 est adopte par 9 voix et 3 abstentions.

Artikel 112 Article 112

Artikel 112 wordt zonder opmerking eenparig door
de 12 aanwezige leden aangenomen.

L'article 112 est adopte sans observations a 1'unani-
mite des 12 membres presents.

Artikel 113 en 113bis (nieuw)

De Executieve dient een amendement nr. 275 in om
het artikel te vervangen. Een logischer structuur
enerzijds en een beperking van de afwijkingen ander-
zijds. Voor de duidelijkheid van de tekst worden de
werken en handelingen van minder belang in een
afzonderlijk artikel opgenomen (artikel 113bis).

De Staatssecretaris verduidelijkt dat de hier ter
sprake gebrachte bepalingen betrekking hebben op het
ontbreken van een bijzonder plan of van een vigerende
verkavelingsvergunning. Men moet de vroegere bepa-
lingen behouden. De gemachtigde ambtenaar moet
optreden via een advies..

Een lid stelt voor de uitdrukking « geringe omvang »
in artikel 113bis te wijzigen om geen verwarring te
scheppen met de werken van « geringe omvang » die in
§ 2 van artikel 80 worden voorzien.

De Staatssecretaris antwoordt dat een besluit van
1971 drie categorieen werken van « geringe omvang »
omvat :

- handelingen en werken die geen vergunning verei-
sen;

Article 113 et 113bis (nouveau)

L'Executif introduit un amendement n° 275 visant a
remplacer Particle. II y a d'une part une structuration
plus logique et d'autre part une limitation des deroga-
tions. Pour la clarte du texte, les travaux et actes de
moindre importance font 1'objet d'un article distinct
(article 113bis).

Le Secretaire d'Etat precise que les dispositions dont
il est question ici concernent 1'absence de plan particu-
lier ou de permis de lotir. II faut conserver les dispo-
sitions anterieures. Le fonctionnaire delegue doit
intervenir par voie d'avis.

Un membre propose de modifier la denomination
« minime importance » dans Particle 113bis pour ne
pas creer de confusion avec les travaux de « minime
importance » prevus a Particle 80, § 2.

Le Secretaire d'Etat repond qu'un arrete de 1971
globalise trois categories de travaux de « minime
importance » :

- les actes et travaux ne necessitant pas de permis;
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- handelingen en werken vrijgesteld van het advies
van de gemachtigde ambtenaar;

- handelingen en werken vrijgesteld van de inmenging
van een architect.

De wetgever heeft sinds 1971 verschillende normen
toegepast krachtens eenzelfde tekst, zonder proble-
men. •

De Staatssecretaris zai de mogelijkheid om bij de
tweede lezing een technisch amendement in te dienen,
onderzoeken.

Een aantal leden dienen een amendement nr. 278 in.
Het eensluidend advies is geen advies, maar in 90 %
van de gevallen een beslissing. Men moet het over-
heidsniveau (gewest of gemeente) waar de beslissingen
worden genomen duidelijk afbakenen.

Het amendement bepaalt wat volgt :
- indien er een BPA is of indien de aanvraag gering is

(minder dan 200 m2), kent de gemeente de vergun-
ning toe volgens de nu vigerende procedure;

- indien er geen BPA is of de aanvraag hoger ligt dan
200 m2 kent de gemachtigde ambtenaar de vergun-
ning toe na een advies van de gemeente.

Dit dubbel systeem maakt het mogelijk de termijnen
in te korten en de respectieve verantwoordelijkheden
van de gemeenten en van de gemachtigde ambtenaar
te verduidelijken.

Andere leden vinden dat de vergunningen verder
door het Schepencollege moeten worden afgegeven.

De Staatssecretaris ziet geen bezwaar in punt 1 van
het amendement nr. 278 dat enkel een bestaand ge-
bruik bevestigt : het dossier moet worden voorgelegd
samen met het advies van het College.

Gezien de vroegere algemene beschouwingen inza-
ke de rol van de gemeenten, treedt de Staatssecretaris
de punten 2 en 3 van het amendement niet bij.

Ook nog losweg een oppervlakte van 200 m2 bepalen
is naast de kwestie. Er kunnen problemen ontstaan
inzake stadsesthetiek.

De indieners van de amendementen verbazen zich
over deze opmerking aangezien de grens van 200 m2

gebruikt wordt als criterium voor het Gewestplan.

Amendement nr. 275 van de Executieve creeert een
(nieuw) artikel 113bis dat bepaalt dat de Executieve
een lijst van werkzaamheden en handelingen kan vast-
stellen die, omwille van hun geringe omvang, geen
advies vereisen van de gemachtigde ambtenaar. Via
deze weg zou men eventueel de taak van de gemach-
tigde ambtenaar kunnen verlichten.

- les actes et travaux exoneres de 1'avis du fonction-
naire delegue;

- les actes et travaux exoneres de 1'intervention d'un
architecte.

Le legislateur a depuis 1971 applique des normes
differentes en vertu d'un texte identique, sans que cela
pose des problemes.

Le Secretaire d'Etat etudiera la possibility de depo-
ser un amendement technique en deuxieme lecture.

Des membres introduisent un amendement n" 278.
L'avis conforme n'est pas un avis, mais une decision
dans 90 % des cas. II faut determiner clairement le
niveau de pouvoir (region ou commune) ou se pren-
nent les decisions.

L'amendement dispose ce qui suit :
- lorsqu'il y a PPA ou lorsque la demande est minime

(inferieure a 200 m2), la commune octroie le permis
suivant la procedure actuellement en vigueur s'il y
PPA;

- lorsqu'il n'y a pas de PPA ou que la demande est
superieure a 200 m2, le fonctionnaire delegue octroie
le permis apres avis de la commune.

Ce double systeme permet de raccourcir les delais et
clarifie les responsabilites respectives des communes et
du fonctionnaire delegue.

D'autres membres estiment que le College echevinal
doit continuer a delivrer les permis.

Le Secretaire d'Etat ne voit pas d'objection au point
1 de 1'amendement n° 278 qui ne fait que confirmer une
pratique existante : le dossier doit etre transmis avec
1'avis du College.

Vu la reflexion generale anterieure quant au r61e des
communes, le Secretaire d'Etat ne souscrit pas aux
points 2 et 3 de 1'amendement.

En outre, fixer arbitrairement une superficie de
200 m2 cerne mal le probleme. II peut y avoir des
problemes d'esthetique urbaine.

Les auteurs de 1'amendement s'etonnent de cette
remarque puisque la limite des 200 m2 est utilisee
comme critere dans le plan de secteur.

L'amendement n° 275 de 1'Executif cree un article
113bis (nouveau) disposant que 1'Executif peut arreter
la liste des travaux et actes qui, en raison de leur
minime importance, ne requierent pas 1'avis du fonc-
tionnaire delegue. C'est par cette voie qu'on pourrait
eventuellement alleger la tache du fonctionnaire dele-
gue.
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Punt 1 van amendement nr. 278 wordt beschouwd
als subamendement op amendement nr. .275 van de
Executieve.

Le point 1 de 1'amendement n° 278 est considere
comme sous-amendement a 1'amendement n" 275 de
1'Executif.

** ***

Amendement nr. 278-1 wordt aangenomen bij een-
parigheid van de 13 aanwezige leden.

Amendement nr. 278, 2 en 3 wordt verworpen met
12 stemmen tegen 1 stem.

Amendement nr. 275 wordt aangenomen met 9
stemmen tegen 4.

- L'amendement n° 278-1 est adopte a 1'unanimite des
13 membres presents.

- L'amendement n° 278, 2 et 3 est rejete par 12 voix
centre 1.

- L'amendement n° 275 est adopte par 9 voix contre 4.

Artikel 114 Article 114

Een aantal leden dienen een amendement nr. 277 in,
met het oog op het invoeren van de inhoud van het
vervallen artikel 82. De aanvragen tot afwijkingen op
een bijzonder bestemmingsplan en op een verkave-
lingsvergunning worden onderworpen aan speciale
maatregelen van openbaarmaking, om de bewoners in
staat te stellen hun standpunt over dergelijke aanvra-
gen bekend te maken.

Andere leden dienen een subamendement nr. 286 in
op het amendement nr. 277, om de tweede paragraaf
te doen vervallen. Het in dit lid bepaalde stelsel van
afwijkingen op de bijzondere bestemmingsplannen
biedt een dusdanige vrijheid dat eike planning zinloos
wordt.

Dezelfde leden dienen een subamendement nr. 287-
1) en 2) in bijkomende orde in :

- enerzijds, indien het principe van afwijkingen niet
kan geweerd worden, moet men minstens hun toe-
passingsgebied beperken tot de vestiging en het
aspekt van de gebouwen;

- er wordt anderzijds verduidelijkt dat de afwijkingen
geen afbreuk kunnen doen aan de wezenlijke gege-
vens van een plan.

Het subamendement nr. 288 van dezelfde leden
wordt zinloos.

Een lid vindt dat amendement nr. 277 de huidige
situatie vertaalt. Nieuw is de verplichting om de
aanvragen tot afwijking aan het openbaar onderzoek
te onderwerpen indien men beslist hen een eventueel
gunstig lot te bescheren. Een ander lid bevestigt dat in
geval van een onmiddellijke weigering van het Col-
lege, er inderdaad geen onderzoek is. Er is enkel een
onderzoek indien het de bedoeling is de afwijking toe
te staan.

Een lid vraagt de juiste draagwijdte van de afwijkin-
gen.

Des membres introduisent un amendement n° 277
visant a introduire le contenu de 1'article 82 supprime.
Les demandes de derogations a un PPAS et a un per-
mis de lotir seront soumises aux mesures particulieres
de publicite, afin de permettre aux habitants de faire
connattre leur avis sur de telles demandes.

D'autres membres introduisent un sous-amendement
n0 286 a 1'amendement n° 277, visant a supprimer le
deuxieme paragraphe. Le systeme de derogations au
PPAS prevu par cet alinea offre une latitude telle qu'il
vide la planification de son sens.

Les memes membres introduisent un sous-amende-
ment n° 287-1) et 2) en ordre subisidaire :

- d'une part, si le principe des derogations ne peut
etre ecarte, il faut au moins limiter leur champ
d'application a 1'implantation et a 1'aspect des bati-
ments;

- d'autre part, il est precise que les derogations ne
peuvent porter atteinte aux donnees essentielles du
plan.

Le sous-amendement n° 288 des memes membres
devient sans objet.

Un membre considere que 1'amendement n° 277
traduit la situation actuelle. La riouveaute est 1'obliga-
tion de soumettre a 1'enquete publique les demandes
de derogation lorsqu'on decide de leur reserver even-
tu'ellement une fin favorable. Un autre membre con-
firme qu'en cas de refus immediat par le College, il n'y
a effectivement pas enquete. II y a seulement une
enquete lorsque 1'intention existe d'accorder la dero-
gation.

Un membre demande la portee exacte des deroga-
tions.
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De Staatssecretaris antwoordt dat de rechtspraak ter
zake erg duidelijk is. De afwijking kan nooit slaan op
een kwestie van bestemming en kan geen afbreuk doen
aan een wezenlijk gegeven van een plan van aanleg of
van een verkavelingsvergunning. De Raad van State
heeft een duidelijk oordeel gegeven over de draag-
wijdte van de bij de afgifte van een bouwvergunning
toegekende afwijkingen : de afwijking kan slechts
worden toegekend indien zij geen gevaar opievert voor
een wezenlijk gegeven van een plan. Deze voorwaarde
moet dossiersgewijze worden ingeschat-. De verplich-
ting van bet Schepencollege om haar beslissing met
redenen te omkleden is een gelegenheid om te beoor-
delen in hoever de gevraagde afwijking wel degelijk
een afwijking is.

De Staatssecretaris geeft ter informatie een reeks
voorbeelden uit de rechtspraak van de Raad van
State :

« Zo wordt als regelmatige afwijking beschouwd :

- het feit toe te staan op een perceel van 14,96 m langs
de straatkant terwiji in het Bijzonder Plan van
Aanleg een minimum breedte van 16 m wordt
vereist (R.v.S., nr. 14.601, 12 maart, Thiry);

- het feit bouwwerken toe te staan op een oppervlak
van 97 m2 terwiji het B.P.A. slechts 70 m2 toestaat,
rekening houdend met het gegeven dat het non
aedificandi-gebied voldoende groot blijft (R.v.S.,
nr. 18.059, 21 januari 1977, Lauvaux;

- het feit de vestigingen toe te staan van bouwwerken
gedeeltelijk buiten de verkavelingsbouwzone om de
aanleg van parkeergelegenheid mogelijk te maken
bestemd voor het klienteel van een arts, een advo-
kaat.

Wordt daarentegen als. onregelmatige afwijking
beschouwd :
- het feit verbouwing en vergroting van een hangar

toe te staan in een gebied voorbehouden voor hoven
en tuinen, gebied waarin enkel utiliteitsgebouwtjes
mogen staan waarvan de oppervlakte niet groter is
dan 20m2 (R.v.S., nr. 12.250, 28 februari 1967,
Delafontaine);

- het feit vier verdiepingen in een woning toe te staan
terwiji het B.P.A. er slechts twee toestaat (R.v.S.,
nr. 15.909, 8 juni 1973, Thiebaut en Lefebvre);

- het feit bet trace te wijzigen van de wegen die
toegang geven tot de gebouwen voorzien in het
B.P.A. (R.v.S., nr. 19.315, 8 december 1975, Van
Horenbeke);

- het feit een parking te bouwen in een gebied
voorbehouden voor beplantingen en meer onder-
grondse garages te bouwen dan toegestaan door het
plan (R.v.S., nr. 17.343, 23 december 1975, Van
Horenbeke);

Le Secretaire d'Etat repond que la jurisprudence est
tres claire en la matiere. La derogation ne peut jamais
porter sur une question de destination et ne peut
porter atteinte ^ une donnee essentielle du plan
d'amenagement ou du permis de lotir. Le Conseil
d'Etat s'est prononce tres claireroent sur la portee que
pouvaient avoir les derogations accordees a 1'occasion
de la delivrance du permis de batir : la derogation ne
peut etre accordee que si elle ne met pas en peril une
donnee essentielle du plan. Cette condition doit etre
appreciee dossier par dossier. L'obligation imposee au
college echevinal de motivier sa decision est une
occasion pour lui d'apprecier dans quelle mesure la
derogation demandee est bien une derogation.

A titre d'exemple, le Secretaire d'Etat cite une serie
d'exemples tires de la jurisprudence du Conseil
d'Etat :

— Ainsi, est consideree comme derogation regu-
liere :
- le fait d'autoriser la construction sur une parcelle

ayant 14,96 cm a front de rue alors que le plan
particulier d'amenagement exige une largeur. mini-
mum de 16 m (C.E., n° 14.601,12 mars 1971, Thiry);

- le fait d'autoriser la construction au sol de 97 m2

lorsque le plan particulier d'amenagement n'auto-
rise que 70 m2, compte tenu du fait que la zone non
aedificandi reste largement suffisante (C.E.,
n° 18.059, 21 janv. 1977, Lauvaux);

- le fait d'autoriser 1'implantation d'une construction
en partie hors zone de batisse du lotissement pour
permettre Pamenagement sur la parcelle d'un petit
parking destine b la clientele d'un medecin, d'un
avocat.

— Par contre, est consideree comme derogation
irreguliere :
- le fait d'autoriser la transformation et 1'agrandisse-

ment d'un hangar dans une zone reservee aux cours
et jardins, zone dans laquelle seuls de petits bati-
ments utilitaires dont la surface n'excede pas 20 m2

peuvent etre construits (C.E., n° 12.250, 28 fevr.
1967, Delafontaine);

- le fait d'autoriser quatre niveaux d'habitation la o&
le plan d'amenagement n'en permet que deux (C.E.,
n° 15.909, 8 juin 1973. Thiebaut et Lefebvre);

- le fait de modifier le trace des voiries d'acces aux
immeubles prevu au plan particulier d'amenagement
(C.E., n° 19.315, 8 dec. 1975, Van Horenbeke);

- le fait de construire un parking dans une zone
reservee aux plantations et de construire plus de
garages enterres qu'il n'est permis par le plan (C.E.,
n° 17.343, 23 dec. 1975, Van Horenbeke);



A-108/2- 90/91 - 227 - A-108/2- 90/91

- het feit drie verdiepingen te bouwen terwiji in het
B.P.A. er slechts twee worden toegestaan (R.v.S.,
nr. 19.388, 19 januari 1979, Van De Poele en Gra-
tien);

- het feit woonruimten te bouwen in een garagegebied
als dit gebied werd opgevat teneinde lichtinval en
uitzicht mogelijk te maken boven .die gebied
(R.v.S., nr. 19.555, 5 april 1979, Diicarmois);

- het feit een appartementsgebouw te bouwen met
twaalf appartementen en studio's en twaalf onder-
grondse garages daar waar enkel villa's toegestaan
zijn (R.v.S., nr. 20.649, 17 oktober 1980, Van Gij-
seghem);

- het feit een ondergrondse garage te bouwen in een
non aedificandi-gebied van «hoven en tuinen»
(R.v.S., nr. 7.052, 22 oktober 1986, Luypaert);

- het feit een uitbreiding van een handelsruimte te
bouwen, in een tuingebied, wat er op neerkomt een
aantal buurtbewoners het genoemde gebied te ont-
nemen (R.v.S., nr. 28.749, 4 november 1987, Del-
perdanche c.s.).

Nadat het artikel werd aangehouden, gaat de Staats-
secretaris akkoord met punt 2) van het subamende-
ment nr. 287 dat bepaalt dat de afwijking geen afbreuk
mag doen aan de wezenlijke gegevens van het plan.

De subamendementen nrs 286 en 288 worden door
hun indiener ingetrokken.

Inzake amendement nr. 279 verwijst de Staatssecre-
taris naar de bespreking van artikelen 113 en 113te.

- Ie fait de construire trois etages la ou Ie plan
particulier d'amenagement ne permet d'en con-
struire que deux (C.E., n° 19.388,19janv. 1979, Van
De Poele et Gratien);

- Ie fait de construire des locaux d'habitation dans une
zone de garage lorsque cette zone a ete concue pour
permettre que des vues et de la lumiere puissent etre
prises au-dessus de cette zone (C.E., n° 19.555,
5 avril 1979, Ducarmois);

- Ie fait de construire un immeuble a appartements
comportant douze appartements et studios et douze
garages en sous-sol la ou seules des villas sont
autorisees (C.E., n° 20.649, 17 oct. 1980, Van
Gijseghem);

- Ie fait de construire un garage souterrain dans la
zone non aedificandi de « cours et jardins » (C.E.,
n° 7.052, 22 oct. 1986, Luypaert);

- Ie fait de construire, en zone de jardins, une
extension de batiment commercial qui revient a
priver certains des riverains de ladite zone (C.E.,
n° 28.749, 4 nov. 1987, Delperdanche et crts).

Apres que 1'article ait ete reserve, Ie Secretaire
d'Etat marque son accord avec Ie point 2) du sous-
amendement n° 287 qui prevoit que la derogation ne
peut porter atteinte aux donnees essentielles du plan.

Les sous-amendements n°5 286 et 288 sont retires par
leur auteur.

En ce qui conceme 1'amendement n° 279, Ie Secre-
taire d'Etat renvoie a la discussion des articles 113 et
113bis.

***

- Amendement nr. 279 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 1 stem bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 287-1 wordt verworen met 8 stem-
men tegen 1 stem bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 287-2 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 277 wordt aangenomen met 8
stemmen bij 2 onthoudingen.

Het aldits geamendeerd artikel 114 wordt aangeno-
men met 8 stemmen bij 2 onthoudingen.

***

- L'amendement n° 279 est rejete par 8 voix centre 1
et 1 abstention.

- L'amendement n° 287-1 est rejete par 8 voix centre 1
et 1 abstention.

- L'amendement n° 287-2 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 277 est adopte par 8 voix et
2 abstentions.

L'article 114 (amende) est adopte par 8 voix et
2 abstentions.

Artikel 115

De Executieve voert een amendement nr. 276 in :

punten A en B worden aangenomen als tekstcorrec-
ties;

Article 115

L'Executif introduit un amendement n° 276 :

les points A et B sont adoptes comme corrections de
texte;
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- punt C stelt een nieuw lid voor na het derde lid, om
de termijn te verlengen in geval van raadpleging van
de administraties of van instanties;

- punt D voorziet een correctie ingevolge de voorge-
stelde amendementen op de artikelen 82 en 114;

- punt E stelt voor de Executieve te machtigen de
nadere regels voor de uitvoering te preciseren.

Een lid stelt in punt C vast dat al de termijnen met
dertig dagen werden verlengd. Hij vraagt weike instan-
ties door het amendement worden bedoeld.

De Staatssecretaris antwoordt dat het over al de
instanties gaat waarvoor raadpleging vereist is, bij-
voorbeeld de hoofdstedelijke administratie van voor-
zieningen of de MIVB. De verlenging van de termijn
komt tegemoet aan de wens van de gemeenten. Het
uitvoeringsbesluit zai de termijn verdelen tussen de
gemachtigde ambtenaar en de gemeente en zai ook
bepalen weike soorten raadpleging een verlenging
veroorzaken.

Een lid dient een amendement nr. 270 in, om de
termijn van vijfenveertig op zestig dagen te brengen.
De termijn inkorten tot vijfenveertig dagen voor de
afgifte door het College van de stedebouwkundige
vergunningen is overdreven, De huidige termijn van
vijfenzeventig dagen is soms reeds moeilijk na te leven.

De Staatssecretaris antwoordt dat voor een termijn
van vijfenveertig dagen, er geen advies is van de
'gemachtigde ambtenaar en geen bijzondere maatrege-
len van openbaarmaking. Het betreft of een vergun-
ning voor een geringe omvang, of een vergunning die
werd afgegeven op basis van een BPA of van een
verkavelingsvergunning. De gemeenten moeten het
weten aan te pakken aan de hand van de dossiers die
binnenkomen. Met voldoende organisatie is het moge-
lijk een vergunning af te geven binnen de 45 dagen. De
bijzondere plannen moeten een snellere afgifte van de
vergunningen mogelijk maken.

Het eerstgenoemde lid wenst eveneens de termijnen
in te korten maar herinnert aan de werkingsmoeilijk-
heden en de wervingsmoeilijkheden op gemeentelijk
vlak. Indien de gemeente alleen beslist, is voldoende
tijd nodig voor het onderzoek.

- Ie point C propose un alinea nouveau apres Ie
troisieme alinea, visant a proroger Ie delai en cas de
consultation d'administrations ou d'instances;

- Ie point D prevoit une correction consecutive aux
amendements proposes pour les articles 82 et 114;

- Ie point E propose d'habiliter 1'Executif a preciser
les modalites d'application.

Un membre constate au point C que tous les delais
sont prolonges de trente jours. II demande queues sont
les instances visees par 1'amendement.

Le Secretaire d'Etat repond qu'il s'agit de toutes les
instances dont la consultation est requise, par exemple
1'administration regionale de 1'equipement ou la STIB.
La prolongation du delai rencontre le souhait des
communes. L'arrete d'execution repartira le delai
entre le fonctionnaire delegue et la commune et
etablira aussi quels types de consultation entrameront
une prolongation.

Un membre introduit un amendement n° 270 visant a
porter le delai de quarante-cinq a soixante jours.
Reduire le delai a quarante-cinq jours pour la deli-
vrance par le college des permis d'urbanisme est
excessif. Le delai actuel de septante-cinq jours est deja
parfois difficile a respecter.

Le Secretaire d'Etat repond que dans le cas du delai
de quarante-cinq jours, il n'y a pas d'avis du fonction-
naire delegue et pas de mesures particulieres de
publicite, II s'agit soit d'un permis d'importance
minime, soit d'un permis delivre sur base d'un PPA ou
d'un permis de lotir. Les communes doivent s'organi-
ser en fonction des dossiers qui rentrent. Avec suffi-
samment d'organisation, il doit etre possible de deli-
vrer un permis dans les 45 jours. Les plans particuliers
doivent permettre d'accelerer la delivrance des permis.

Le membre precite partage le souhait de raccourcir
les delais mais rappelle les difficultes de fonctionne-
ment et de recrutement au niveau communal. Si la
commune delibere seule, il faut un temps d'instruction
suffisant.

***

Amendement nr. 276-C wordt aangenomen met 9
stemmen bij 2 onthoudingen.

Amendement nr. 276-D wordt aangenomen bij
eenparigheid van de 11 aanwezige leden.

Amendement nr. 276-E wordt aangenomen met 8
stemmen bij 3 onthoudingen.

***

- L'amendement n° 276-C est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

- L'amendement n° 276-D est adopte a 1'unanimite
des 11 membres presents,

- L'amendement n° 276-E est adopte par 8 voix et
3 abstentions.
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- Amendement nr. 270 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 2 bij 1 onthouding.

Het aldus geamendeerd artikel 115 wordt aangeno-
men met 8 stemmen tegen 2 bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 270 est rejete par 8 voix contre 2
et 1 abstention.

L'article 115 (amende) est adopte par 8 voix contre 2
et 1 abstention.

Artikel 116 Article 116

Amendement nr. 271 strekt ertoe de termijn van 20
dagen op 15 dagen te brengen, zoals in de wet van 1962
bepaald.

De Staatssecretaris herinnert eraan dat, op vraag van
de commissieleden, de aan de gemeenten toegestane
termijnen werden verlengd. Om samenhangend te
zijn, houdt hij zich aan 20 dagen en vraagt het
amendement te verwerpen.

Amendement nr. 326 is bedoeld om de gemachtigde
ambtenaar te verplichten zijn opschortende beslissing
met redenen te omkleden.

Amendement nr. 280 strekt ertoe in de vergunningen
alle nadere regels mzake de organisatie van de werven
in te lassen.

Volgens de indiener van het amendement zijn de
werven in sommige Brusselse wijken een vast ver-
schijnsel waarmee de wijkbewoners het dikwijis moei-
lijk hebben. Deze werven kunnen zeifs dramatische
gevolgen hebben zoals dit het geval was voor de
Vautierstraat. De regels voor het organiseren van de
werven, dat wil zeggen de duur, de werkuren, het deel
van de weg dat wordt bezet, moeten in de bouwver-
gunning worden opgenomen, ten einde hun een bij-
zondere bindende kracht te geven.

Volgens een ander lid moeten deze bepalingen zeker
niet in de artikels over de afgifte van de vergunning
worden opgenomen. Men zou bijvoorbeeld op gewes-
telijk en gemeentelijk vlak normen kunnen opieggen,
die geval per geval zouden worden vervolledigd. De
regels van het organiseren van de werven, alleen
verduidelijkt bij de afgifte van de vergunning, dreigen
summier te zijn.

De Staatssecretaris zegt dat deze bespreking bij
artikel 155, 6° van het ontwerp moet worden gevoerd.
Het gewestelijke stedebouwkundige reglement kan
een minimum aantal regels voor de organisatie van de
werven bepalen, maar deze regels moeten de werven
ook toelaten te functioneren.^

Indien zulks nodig blijkt, is het altijd mogelijk
sommige bepalingen in de vergunning op te nemen.
Dit laat toe de aandacht van de betrokkenen op
sommige beperkingen te vestigen. Artikel 144 van het
ontwerp laat toe dat een bespreking ter zake wordt
gevoerd.

L'amendement n° 271 a pour objet de ramener Ie
delai de 20 jours a 15 comme Ie prevoit la loi de 1962.

Le Secretaire d'Etat tient a rappeler qu'a la demande
de membres de la Commission, les delais octroyes aux
communes ont ete allonges. Pour etre coherent, il s'en
tient a 20 jours et demande le rejet de 1'amendement.

L''amendement n° 326 a pour objet d'obliger le
fonctionnaire delegue a motiver sa decision de suspen-
sion.

Uamendement n° 280 vise a inserer dans le permis
toutes les modalites relatives a 1'organisation des
chantiers.

Selon 1'auteur de 1'amendement, les chantiers sont
des phenomenes permanents dans certains quartiers de
Bruxelles et les riverains les vivent souvent difficile-
ment. Ces chantiers peuvent meme avoir des conse-
quences dramatiques comme dans le cas de la rue
Vautier. Les regles d'organisation des chantiers, c'est-
a-dire leur duree, leurs horaires, 1'occupation de la
voirie, doivent etre inscrites dans le permis de batir
afin de leur donner une force obligatoire particuliere.

Selon un autre membre, ces dispositions ne doivent
certainement pas s'ins6rer dans les articles relatifs ^ la
delivrance du permis. On pourrait, par exemple,
imposer des normes au niveau regional et communal
qui seraient completees au cas par cas. Les modalites
de chantier, precisees uniquement lors de la delivrance
du permis, risquent d'etre sommaires.

Selon le Secretaire d'Etat, cette discussion doit etre
reportee a 1'article 155, 6° du projet. Le reglement
regional d'urbanisme peut fixer un minimum de regles
pour 1'organisation des chantiers mais ces regles doi-
vent egalement permettre aux chantiers de fonction-
ner.

Si cela s'avere necessaire, il est toujours possible de
faire mention de certaines dispositions dans le permis.
Cette demarche permet d'attirer 1'attention des inte-
resses sur certaines contraintes. L'article 144 du projet
1'autorise.



A-108/2- 90/91 - 230 - A-108/2 - 90/91

Een rapporteur is van mening dat de instantie die de
vergunning afgeeft de mogelijkheid moet worden
geboden sommige beperkingen op te leggen. Het gaat
over een mogelijkheid en niet over een verplichting.
De uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie moeten
vermelden dat in de vergunning maatregelen kunnen
worden opgenomen door de werven in acht te nemen.

Un rapporteur estime qu'il faut donner au pouvoir
delivrant la faculte d'imposer certaines contraintes. II
s'agit d'une faculte et pas d'une obligation. Les arretes
d'execution de 1'ordonnance devront prevoir la possi-
bilite d'indiquer dans les permis, des mesures a adop-
ter pour certains chantiers.

***

- Amendement nr. 271 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 2, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 326 wordt eenparig door de 10
aanwezige leden aangenomen.

- Amendement nr. 280 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

Het aldus geamendeerde artikel 116 wordt aangeno-
men met 8 stemmen tegen 2, bij I onthouding.

Artikel 117

Amendement nr. 281 is het gevolg van bet op artikel
116 ingediende amendement nr. 280 dat de organisatie
van de werven betrof.

De Staatssecretaris erkent dat de buurtbewoners
moeten ingelicht worden, maar'er kan naar lid 3 van het
artikel worden verwezen. Hij zegt dat de Executieve
zich ertoe verbindt op de aanplakking de manier van
organisatie van de werven, die met toepassing van het
gewestelijke stedebouwkundige reglement zouden war-
den bepaald, te vermelden.

Na deze belofte trekt de indiener zijn amendement
in.

Amendement nr. 282 beoogt elkeen de mogelijkheid
te bieden op het gemeentehuis de vergunning en het
bijgevoegde dossier te raadplegen.

De Staatssecretaris vraagt deze bespreking bij artikel
168 van het ontwerp te voeren. Het is mogelijk op de
aanplakking te vermelden dat de vergunning bij deze
of gene administratie kan worden ingekeken.

Wat alle inlichtingen betreft die men er wenst in te
vermelden, moet er echter rekening worden gehouden
met de grootte en de leesbaarheid van de aanplakkin-
gen.

Amendement nr. 282 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

- L'amendement n° 271 est rejete par 8 voix contre 2
et 1 abstention.

- L'amendement n° 326 est adopte a I'unanimite des
10 membres presents.

- L'amendement n° 280 est retire par son auteur.

L 'article 116 (amends) est adopte par 8 voix contre 2
et I abstention.

Article 117

L'amendement •n° 281 decoule de 1'amendement
n° 280 depose b 1'article 116, qui concernait 1'organisa-
tion des chantiers.

Le Secretaire d'Etat reconnait que les riverains
doivent etre informes mais 1'on peut se referer a
1'alinea 3 de 1'article. II precise que 1'Executif s'engage
a indiquer sur 1'affiche les modalites d'organisation des
chantiers qui viendraient ^ etre fixees en application
du reglement regional d'urbanisme.

Suite a cet engagement, 1'auteur retire son amende-
ment.

L'amendement n° 282 a pour objet de permettre a
quiconque de consulter a la maison communale le
permis et le dossier annexe.

Le Secretaire d'Etat demande de reporter cette
discussion a 1'article 168 du projet. II sera possible
d'inscrire sur 1'affiche que le permis est consultable
dans telle ou telle administration.

II faut toutefois tenir compte de la taille et de la
lisibilite des affiches pour tous les renseignements que
1'on voudrait y voir figurer.

L'amendement n° 28? est retire par son auteur.

* *** **

Artikel 117 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 3
onthoudingen.

L'article 117 est adopte par 9 voix et 3 abstentions.
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Artikel 118 Article 118

De Staatssecretaris antwoordt aan een lid, dat zich
vragen stelt over het ogenblik waarop het optrekken
van nieuwe gebouwen ter plaatse moet worden bekend
gemaakt, dat deze stap zich na de afgifte van de vergun-
ning opdringt en in ieder geval op het ogenblik dat de
werf wordt opgestart.

A un membre qui s'interroge sur Ie moment oil
1'implantation des constructions nouvelles devra etre
indiquee sur place. Ie Secretaire d'Etat repond que cette
demarche s'imposera apres la delivrance du permis et
en tous cas des Ie commencement du chantier.

*** ***
Artikel 118 wordt aangenomen met 10 stemmen bij 2
onthoudingen.

L'article 118 est adopte par 10 voix et 2 abstentions.

Artikel 119 Article 119
Amendement nr. 313 is volgens de Staatssecretaris

een gewone tekstcorrectie als gevolg van het op arti-
kel 113 aangenomen amendement.

Amendement nr. 272 is bedoeld om de in het 1° en 2°
van het Iste lid opgenomen termijnen te verlengen. Het
kan blijken dat deze te kort zijn.

De indiener van het amendement zegt dat het wenselijk
is deze termijnen met eenjaar te verlengen, ten einde de
voor het opstellen van de bedoelde plannen gedane
inspanningen niet te niet te doen.

De Staatssecretaris zegt dat de in het 1° bepaalde
termijn van driejaar in de wet van 1962 voorkomt. De in
het 2° bepaalde termijn van een jaar is deze, bepaald
tussen het indienen van het ontwerp en de goedkeuring
van het plan. Dezelfde logica moet dus worden aange-
houden. De goedkeuring van dit amendement zou de
periode van onzekerheid voor de particulier nog verer-
geren.

L'amendement n° 313 consiste selon Ie Secretaire
d'Etat en une simple correction de texte suite a 1'amen-
dement adopte a 1'article 113.

L''amendement n° 272 a pour objet de prolonger les
delais repris aux 1° et 2° du premier alinea. Ceux-ci
peuvent se reveler trop courts.

Selon 1'auteur de 1'amendement, il est souhaitable de
les prolonger d'un an afin de ne pas aneantir les efforts
accomplis pour 1'elaboration des plans vises.

Le Secretaire d'Etat precise que Ie delai de trois ans
prevu au primo est repris de la loi de 1962. Pour le
secundo, le delai d'une annee est celui qui a ete prevu
entre le dep6t du projet et 1'adoption du plan. II faut
done rester dans la meme logique. Le vote de cet amen-
dement aggraverait la periode d'incertitude pour le
particulier.

*** *<s*

- Amendement nr. 313 wordt aangenomen met 12
stenunen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 272-1 wordt verworpen met 9 stem-
men, tegen 2.

- Amendement nr. 272-2 wordt verworpen met een-
zeifde stemming.

Het aldus geamendeerde artikel 119 wordt aangeno-
men met 9 stemmen en 3 onthoudingen.

Artikel 120
- Amendement nr. 273 wordt door zijn indiener inge-

trokken.
Artikel 120 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 3
onthoudingen.

Artikel 121

Amendement nr. 327 beoogt de preciese rol van de
gemachtigde ambtenaar te verduidelijken. Hij gaat

L'amendement n° 313 est adopte par 12 voix et
1 abstention.

L'amendement n° 272-1 est rejete par 9 voix centre 2.

L'amendement n° 272-2 est rejete par le meme vote.

L'article 119 (amende) est adopte par 9 voix et 3
abstentions.

Article 120
- 'L'amendement n° 273 est retire par son auteur.

L'article 120 est adopte par 9 voix et 3 abstentions.

Article 121
V amendement n" 327 vise a clarifier le role exact du

fonctionnaire delegue. II verifie avant tout la confor-
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vooral na of de vergunning met het bijzonder bestem-
mingsplan overeenstemt, alsmede met de bouwver-
gunning, maar het amendement is bedoeld om hem
bijkomend te doen nagaan of er overeenstemming is
met de vigerende reglementering.

De indiener van het amendement zegt dat het woord
« bovendien » werd ingevoegd, ten einde de bijko-
mende orde van deze tweede controle te bevestigen.

Amendement nr. 314 houdt volgens de Staatssecreta-
ris een tekstverbetering in, naar analogic met artikel
54 en 56 enerzijds en met artikel 21, 31 en 119 ander-
zijds.

Een rapporteur herinnert er aan dat de inhoud van
amendement nr. 303 de wijziging van artikel 116, dat
een algemene draagwijdte heeft, overlapt. De indiener
trekt zijn amendement in.

Amendement nr. 289 wordt door zijn indiener inge-
trokken.

mite du permis au plan particulier d'affectation du sol
et au permis de batir mais 1'amendement a pour objet
de lui faire verifier a titre subisidaire la conformite a la
reglementation en vigueur dans son ensemble.

L'auteur de 1'amendement precise que les mots « en
outre » ont ete introduits afin d'affirmer la subsidiarily
de ce deuxieme controle.

L'amendement n° 314 apporte, d'apres Ie Secretaire
d'Etat, des corrections de texte par analogic aux
articles 54 et 56 d'une part et aux articles 21, 31 et 119
d'autre part.

Un rapporteur rappelle que Ie contenu de 1'amende-
ment n° 303 fait double emploi avec la modification de
1'article 116 qui a une portee generate. Cet amende-
ment est retire par son auteur.

L'amendement n° 289 est retire par son auteur.

*** ***

- Amendement nr. 327 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 1 onthouding;

- Amendement nr. 314 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 303 wordt ingetrokken,

- Amendement nr. 289 wordt ingetrokken.

Het aldus geamendeerde artikel 121 wordt aangeno-
men met 9 stemmen bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 327 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 314 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 303 est retire.

- L'amendement n° 289 est retire.

L'article 121 (amende) est adopte par 9 voix et
1 abstention.

Artikel 122 Article 122

Amendement nr. 304 beoogt de termijn waarover de
Executieve beschikt om de geschorste vergunning
nietig te verklaren, van 60 tot 30 dagen te verminde-
ren.

De Staatssecretaris is het met dit voorstel niet eens.
De gewestelijke administratie behoeft meer dan dertig
dagen om het dossier voor te bereiden.

Amendement nr. 328 strekt ertoe op het niveau van
het Stedebouwkundig College in de hoorzitting met
alle betrokken partijen te voorzien. Deze hoorzitting is
tegensprekelijk. Het College verstrekt bij de Execu-
tieve daarna advies. Deze is gemachtigd de praktische
regels van de procedure vast te leggen.

L'amendement n° 304 vise a reduire de soixante a
trente jours Ie delai laisse a 1'Executif pour annuler Ie
permis suspendu.

Le Secretaire d'Etat ne peut accepter cette proposi-
tion. La preparation du dossier par 1'administration
regionale necessite un delai superieur a trente jours.

L'amendement n0 328 a pour objet de prevoir
1'audition de toutes les parties au niveau du College
d'urbanisme. Cette audition est contradictoire. Le
College donne ensuite un avis iii 1'Executif. Celui-ci est
habilite a preciser les modalites pratiques de la proce-
dure.
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Een lid onderstreept dat de houder van de vergun-
ning door zijn raadgever kan worden vergezeld en
vraagt of dit betekent dat hij door twee personen mag
worden bijgestaan, bijvoorbeeld een advokaat en een
architekt. De Staatssecretaris antwoordt dat dit moge-
lijk is.

A un membre qui souligne que Ie titulaire du permis
peut etre accompagne de son conseil et qui demande si
cela signifie qu'il peut etre assiste de deux personnes,
par exemple un avocat et un architecte, Ie Secretaire
d'Etat repond affirmativement,

*** ***

- Amendement nr. 304 wordt verworpen met. 10
stemmen tegen 1 stem.

- Amendement nr. 328 wordt aangenomen met 10
stemmen bij een onthouding.

Artikel 122 blijft aldus geamendeerd en wordt aangeno-
men met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 304 est rejete par 10 voix centre 1.

- L'amendement n° 328 est adopte par 10 voix et
1 abstention.

L'article 122 (amende) est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

Artikel 123

Amendement nr. 315 wordt als tekstcorrectie aan-
vaard.

Artikel 123 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 2
onthoudingen.

Article 123

'L'amendement n° 315 est adopte comme correction
de texte.

L'article 123 est adopte par 9 voix et 2 abstentions.

Artikel 124 Article 124

Amendement nr. 316 is bedoeld om tekstcorrecties
aan te brengen, onder andere in funktie van de op
artikel 82, 113 en 114 aangenomen amendementen.

L'amendement n° 316 a pour objet d'apporter des
corrections de texte notamment en fonction des amen-
dements adoptes aux articles 82, 113 et 114.

*** ***

- Amendement nr. 316 wordt eenparig door de 11
aanwezige leden aangenomen.

Het aldus geamendeerde artikel 124 wordt aangeno-
men met 9 stemmen tegen 1 stem, bij een onthouding.

- L'amendement n° 316 est adopte a 1'unanimite des
11 membres presents.

L'article 124 (amende) est adopte par 9 voix contre 1
et 1 abstention.

Artikel 125 Article 125

Amendement nr. 283 strekt ertoe het beroep bij het
Stedebouwkundig College mogelijk maken voor der-
den, natuurlijke of rechtspersonen, die de afgifte van
een vergunning betwisten. Dit beroep is schorsend.
Het amendement is volgens zijn indiener gebaseerd op
moderne en demokratische beginselen. Het principe
van beroep door derde betrokkenen bestaat reeds wat
de toekenning van exploitatievergunningen betreft.
Aldus verleent het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming eike betrokkene die de beslissin-
gen van het College van Burgemeester en Scheperien
over de inrichtingen van categoric II betwist, recht op
beroep bij de Bestendige Deputatie.

L'amendement n° 283 vise a permettre Ie recours
devant Ie College d'urbanisme de tierces personnes,
physiques ou morales, qui contestent la delivrance
d'un permis. Ce recours est suspensif. L'amendement
est, selon son auteur, inspire par des conceptions
modernes et democratiques. Le principe d'un recours
par des tiers interesses est deja admis en matiere
d'autorisation d'exploiter. Ainsi, le Reglement general
pour la protection du travail donne a tout interesse qui
conteste les decisions du College des Bourgmestre et
Echevins, en ce qui concerne les etablissements de
classe II, un droit de recours aupres de la Deputation
permanente.
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Een lid zegt dat het hier een vergissing van juridisch
concept betreft. Noch het Stedebouwkundig College
noch de Executieve kunnen als administratieve rechts-
instanties beschouwd wordene. Beroep door derden
aanvaarden, staat gelijk met het verwarren van de
administratieve en de rechtsprocedures. Beroep van
derden bij de Raad van State biedt een groter waar-
borg inzake rechtsbescherming.

De Staatssecretaris bevestigt dat het systeem van de
bescherming van de derden reeds bestaat. Beroep bij
de Raad van State kan gepaard gaan met een vorde-
ring 'in kortgeding, ten einde de uitvoering van de
werken te beletten. Men moet eike veralgemening op
basis van het in het ARAB opgenomen heel uitzonder-
lijke geval vermijden. De goedkeuring van dergelijke
bepaling zou het aantal beroepen bij het Stedebouw-
kundig College aanzienlijk doen stijgen en de goede
werking ervan in het gedrang brengen.

Een rapporteur herinnert eraan dat de deelneming
van de bevolking werd vastgelegd in het kader van de
opstelling van de planning. In dit stadium moet elkeen
kunnen worden gehoord. De toepassing van de bepa-
lingen op de planning en onder andere de vergunnin-
gen, moeten normaliter geen aanleiding geven tot later
beroep door derden. In geval een derde ernstig zou
worden benadeeld, zijn er nog de in het gemene recht
bepaalde beroepsmogelijkheden.

De indiener van het amendement is het niet eens
met de verschillende antwoorden die werden gegeven.
Dit amendement is bedoeld om beroep mogelijk te
maken tegen de grote stedebouwkundige projecten.
Logica dringt zich op. Indien men de bevolking
raadpleegt, moet men haar ook de mogelijkheid bie-
den in beroep te gaan. Dit is het eindpunt van een
participatieproces.

***

- Amendement nr. 283 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem.

Artikel 125 wordt aangenomen met 8 stemmen tegen
1 stem, bij I onthouding.

Un membre considere qu'il s'agit la d'une erreur de
conception juridique. Ni Ie College d'Urbanisme, ni
1'Executif ne doivent etre consideres comme des
juridictions administratives. Accepter Ie recours de
tiers equivaut a confondre les procedures administrati-
ves et juridictionnelles. Le recours des tiers qui
s'exerce devant le Conseil d'Etat constitue une plus
grande garantie de protection juridique.

Le Secretaire d'Etat confirme que le regime de
protection des tiers existe deja. Le recours au Conseil
d'Etat peut se combiner avec une action en refere pour
empecher 1'execution des travaux. II faut eviter toute
generalisation a partir du cas prevu par le RGPT qui
est tout a fait exceptionnel. Le vote d'une telle
disposition multiplierait le nombre de recours et per-
turberait le bon fonctionnement du College d'Urba-
nisme.

Un rapporteur rappelle que la participation de la
population est prevue dans le cadre de 1'elaboration
des plans. Tout le monde doit pouvoir etre entendu a
ce stade. L'application des dispositions de la planifica-
tion et notamment les permis ne doivent pas normale-
ment donner lieu a des recours ulterieurs de tiers. Pour
le cas ou un tiers serait gravement lese, il existe les
voies de recours prevues par le droit commun.

L'auteur de 1'amendement ne peut marquer son
accord avec les diverses reponses qui lui ont ete
donnees. Cet amendement a pour objet de permettre
les recours centre les grands projets urbanistiques. La
logique s'impose. S'il y a consultation de la population,
il faut lui permettre d'exercer des recours. C'est done
1'aboutissement d'un processus participatif,

***

- L'amendement n° 283 est rejete par 9 voix centre 1.

L'article 125 est adopte par 8 voix contre 1 et
1 abstention.

Artikel 126

Amendement nr. 284 wordt door zijn indiener inge-
trokken.

Artikel 126 wordt zonder opmerking aangenomen
met 8 stemmen bij 1 onthouding.

Article 126

L'amendement n° 284 est retire par son auteur.

L'article 126 est adopte sans observation par 8 voix et
.1 abstention.

Artikel 127

De Executieve dient een amendement nr. 317 in dat
bedoeld is om de termijn voor de kennisgeving aan de

Article 127

L'Executif introduit un amendement n° 317 visant ^
etendre le delai de notification au demandeur de la



A-108/2- 90/91 -235- . A-108/2 - 90/91

aanvrager van de beslissing van het Stedebouwkundig
College, wanneer het onderzoek van het dossier bij-
zondere bekendmakings- en overlegmaatregelen eist,
te veriengen.

decision du College d'urbanisme lorsque 1'instruction
du dossier necessite des mesures particulieres de
publicite ou de concertation.

*** ***

- Amendement nr. 285 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

- Amendement nr. 317 wordt eenparig door de 10
aanwezige leden aangenomen.

Het aldus geamendeerde artikel 127 wordt aangeno-
men met 9 stemmen bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 285 est retire par son auteur.

- L'amendement n° 317 est adopte ^ 1'unanimite des
10 membres presents.

L'article 127 (amende) est adopte par 9 voix et
1 abstention.

Artikel 128 Article 128

Verscheidene leden dienen een amendement nr. 329
in dat bedoeld is om de voorrechten van het Stede-
bouwkundig College duidelijk te bepalen.

Een lid wenst verduidelijkingen over de draagwijdte
van dit amendement. Hij vraagt zich af of dit betekent
dat de afwijkingen van de voorschriften van het
bijzonder bestemmingsplan ruimer zijn dan de oor-
spronkelijk geplande.

De indiener van het amendement antwoordt dat de
afwijkingen strikt in de geest van artikel 114, paragraaf
2 worden toegestaan.

***

- Amendement nr. 329 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 129

Een lid wenst dat de derden bij de Executieve tegen
de beslissingen van het Stedebouwkundig College
(amendement nr. 290) in beroep kunnen gaan.

De Staatssecretaris verklaart dat hij zich ter zake
reeds heeft uitgesproken en verwijst naar hetgeen hij
voordien heeft gezegd.

Plusieurs membres introduisent un amendement
n° 329 visant a preciser clairement les prerogatives du
College d'urbanisme.

Un membre souhaite avoir des precisions sur la
portee de cet amendement. II demande si cela signifie
que les derogations aux prescriptions du plan particu-
lier d'affectation du sol seront plus larges que celles
prevues initialement.

L'auteur de 1'amendement repond que les deroga-
tions seront strictement consenties dans 1'esprit de
1'article 114, § 2.

***

- L'amendement n° 329 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

Article 129

Un membre souhaite que des tiers puissent intro-
duire un recours aupres de 1'Executif contre les
decisions du College d'urbanisme (amendement
n" 290).

Le Secretaire d'Etat indique qu'il s'est deja exprime
sur ce sujet et renvoie & ce qu'il a dit anterieurement.

***

- Amendement nr. 290 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem.

Artikel 129 wordt'aangenomen met 9 stemmen tegen
1 stem.

***

L'amendement n° 290 est rejete par 9 voix contre 1.

L'article 129 est adopte par 9 voix contre 1.

Artikel 130

Artikel 130 wordt zonder opmerking eenparig door
de 10 aanwezige leden aangenomen.

Article 130

L'article 130 est adopte sans observations a. 1'unani-
mite des 10 membres presents.
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Artikel 131 Article 131

Een lid wenst dat de in dit artikel bepaalde hoorzit-
ting niet door een gemachtigde ambtenaar wordt
gehouden, maar door de Executieve, eventueel via een
afvaardiging ervan (amendement nr. 330). Inderdaad,
aangezien beroep ook door een gemachtigde ambte-
naar kan worden aangetekend, is het nogal delikaat
een andere gemachtigde ambtenaar de hoorzitting te
doen houden.

Een lid wist erop dat dit geval reeds in het tweede lid
van het artikel is opgenomen.

De indiener van het amendement antwoordt dat het
amendement deze bepaling doet vervallen, ten einde
elkeen die in beroep gaat te waarborgen dat het door
een lid van de Executieve gebeurt.

Un membre souhaite que 1'audition prevue ^ cet
article ne se fasse pas par un fonctionnaire delegue
mais par PExecutif, eventuellement via une delegation
organisee en son sein (amendement n° 330). En effet, Ie
recours pouvant etre introduit par un fonctionnaire
delegue, il est delicat que celui-ci soit entendu par un
autre fonctionnaire delegue.

Un membre fait remarquer que ce cas est dej^ prevu
par Ie 2°" alinea de 1'article.

L'auteur de 1'amendement repond que cette disposi-
tion est supprimee par 1'amendement pour permettre b
toute personne introduisant un recours, d'avoir la
garantie que 1'instruction sera faite par un membre de
1'Executif.

* *** **

- Amendement nr. 291 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

- Amendement nr. 330 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 1 onthouding.

Het aldus geamendeerde artikel 131 wordt aangenomen
met 9 stemmen bij 1 onthouding.

L'amendement n0 291 est retire par son auteur.

L'amendement n° 330 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

L'article 131 (amende) est adopte par 9 voix et
1 abstention.

Artikel 132 Article 132

Artikel 132 wordt zonder opmerking eenparig door
de 10 aanwezige leden aangenomen.

L'article 132 est adopte sans observation a I'unani-
mite des 10 membres presents.

Artikel 133 Article 133

De Executieve dient amendement nr. 318 in om via
affiches de uitvoering van de in dit artikel vermelde
werken ter kennis te brengen van derden.

L'Executif introduit un amendement n° 318 visant ^
porter b la connaissance des tiers par voie d'affiches,
1'execution des travaux dont question a cet article.

* *** **

- Amendement nr. 292 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

- Amendement nr. 318 wordt aangenomen met 9
stemmen, bij 1 onthouding.

Het aldus geamendeerde artikel 133 wordt aangeno-
men met 9 stemmen, bij 1 onthouding.

L'amendement n° 292 est retire par son auteur.

L'amendement n° 318 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

L'article 133 (amende) est adopte par 9 voix et
1 abstention.
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Art^e; 2J^

Een lid client amendement nr. 331 in met dezelfde
verantwoording als die van amendement nr. 329 aan-
genomen bij artikel 128.

***

- Amendement nr. 319 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

- Amendement nr. 331 wordt aangenomen met 10
stemmen, bij 1 onthouding.

Article 134

Un membre depose un amendement n° 331 dont la
justification est la meme que celle de 1'amendement
n° 329 adopte a 1'article 128.

***

- L'amendement n° 319 est retire par son auteur.

- L'amendement n° 331 est adopte par 10 voix et
1 abstention.

Artikel 135 Article 135

De Executieve dient amendement nr. 320 in om de
Nederlandse tekst aan te passen en te zorgen voor
overeenstemming tussen de Nederlandse tekst en de
Franse tekst van het ontwerp.

Een lid dient amendement nr. 293 in om het
toepassingsgebied van de in dit artikel voorziene
afwijkingsprocedure te beperken.

Het betreft een speciale procedure overgenomen
van artikel 48 van de wet van 1962 die veel teveel
misbruik heeft veroorzaakt, onder meer indien de
openbare overheid handelt voor rekening van prive-
projektontwikkelaars of wanneer openbare overheden
handelen in het kader van hun prive-eigendom.

Een lid treedt deze stelling bij en vraagt zich af
waartoe deze procedure dient.

Nadat artikel 135 werd aangehouden vraagt de
Staatssecretaris dat amendement nr. 293 wordt verwor-
pen gezien de onthaalopdracht van het Hoofdstedelijk
Gewest ten opzichte van de andere overheden.

De indiener van dit amendement betreurt deze
stellingname want het aantal begunstigden neemt
voortdurend toe of het nu de Kamers van Koophandel
zijn, de Deutsche Lander... Men mag vrezen dat prive-
projektontwikkelaars openbare overheden vragen
naar deze procedure terug te grijpen met de tegenpar-
tij. Het laat zich aanzien dat ook de publiekrechtelijke
rechtspersonen van deze procedure gebruik gaan
maken voor projekten die onder het prive-beheer van
hun eigendom vallen.

Een lid vindt het door de indiener van het amende-
ment gestelde probleem reeel. De openbare overhe-
den bouwen te dikwijis met minder stedebouwkundige
discipline dan de priv6. Men staat publiekrechtelijke
rechtspersonen toe, wat ondenkbaar is voor prive-
personen.

L'Executif depose un amendement n° 320 visant a
adapter Ie texte neerlandais afin d'assurer la concor-
dance entre les textes francais et neerlandais du projet.

Un membre depose un amendement n° 293 visant a
restreindre Ie champ d'application de la procedure de
derogation prevue a cet article.

II s'agit d'une procedure speciale heritee de 1'arti-
cle 48 de la loi de 1962 qui a engendre beaucoup trop
d'abus, notamment lorsque les autorites publiques
agissent pour compte de promoteurs prives ou lorsque
les autorites publiques agissent dans Ie cadre de leur
patrimoine prive.

Un membre appuie cette these et se demande quelle
est 1'utilite de cette procedure.

Apres que 1'article 135 ait ete reserve, Ie Secretaire
d'Etat demande Ie rejet de 1'amendement n° 293 eu
egard a la mission d'accueil de la Region bruxelloise
vis-a-vis des autres pouvoirs.

L'auteur de cet amendement regrette cette prise de
position car on assiste a une multiplication du nombre
de beneficiaires que ce soient la Chambre de Com-
merce, les Lander allemands... L'on peut craindre que
des promoteurs prives demandent a des pouvoirs
publics de recourir a cette procedure avec des centre-
parties. Des personnes de droit public risquent egale-
ment de faire usage de cette procedure pour des
projets qui relevent de la gestion privee de leur
patrimoine.

Un membre soutient que Ie probleme pose par
1'auteur de 1'amendement est reel. Les pouvoirs
publics construisent trop souvent avec moins de rigu-
eur urbanistique que Ie prive. On permet ^ des
personnes de droit public des realisations impensables
pour des personnes privees.
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Een rapporteur herinnert eraan dat men altijd in
beroep kan gaan voor het Stedebouwkundig College.
De openbare oyerheid moet bovendien het algemeen
nut van haar vraag rechtvaardigen. Dit zai gecontro-
leerd worden door de Raad van State met mogelijk-
heid van vernietiging. Artikel 135 biedt dus voldoende
juridische garanties,

Un rapporteur rappelle qu'il existera un recours
possible devant Ie College d'urbanisme. Le pouvoir
public doit en outre justifier 1'interet public de sa
demande. Celui-ci sera controle notamment par le
Conseil d'Etat avec la possibility d'annulation. L'arti-
cle 135 offre done suffisamment de garanties juridi-
ques.

* , *** **

- Amendement nr. 320 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 11 aanwezige leden.

- Amendement nr. 293 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.

Het aldus geamendeerde artikel 135 wordt aangenomen
met 8 stemmen tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 320 est adopte b 1'unanimite des
11 membres presents.

- L'amendement n° 293 est rejete par 8 voix centre 1
et 2 abstentions.

L'article 135 (amende) est adopte par 8 voix centre 1
et 2 abstentions.

Artikel 136 Article 136

Artikel 136 wordt aangenomen zonder opmerking
met 9 stemmen, bij 2 onthoudingen.

L'article 136 est adopte sans observation par 9 voix et
2 abstentions.

Artikel 137 Article 137

Artikel 137 wordt aangenomen zander opmerking
met 9 stemmen, bij 2 onthoudingen.

L'article 137 est adopte sans observation par 9 voix et
2 abstentions.

Artikel 138 Article 138

De Executieve dient een amendement nr. 321 in om
de termijn van betekening van de beslissing van de
gemachtigde ambtenaar met 30 dagen te verlengen
indien de aanvraag vereist dat de betrokken instanties
of administraties worden geraadpleegd. Dit amende-
ment bepaalt eveneens dat de Executieve de nadere
regels voor de uitvoering van dit artikel bepaalt.

L'Executif introduit un amendement n" 321 visant a
augmenter le delai de la notification de la decision du
fonctionnaire delegue de 30 jours lorsque la demande
requiert la consultation d'administrations ou d'instan-
ces concernees. Cet amendement prevoit egalement
que 1'Executif determine les modalites d'execution de
cet article.

*** ***

- Amendement nr. 321 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 11 aanwezige leden.

Het aldus geamendeerde artikel 138 wordt aangeno-
men met 9 stemmen, bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 321 est adopte a 1'unanimite des
11 membres presents.

L'article 138 (amende) est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

Artikel 139 Article 139

Artikel 139 wordt zonder opmerking aangenomen
met 9 stemmen, bij 2 onthoudingen.

L'article 139 est adopte sans observation par 9 voix et
2 abstentions.
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Artikel 140 en 140bis, 140ter,
140qaa.te!, 740quinquies (nieuw)

Een aantal leden dienen amendement nr. 337 in met
het oog op het invoeren van twee niveau's om in
beroep te gaan tegen de beslissing tot weigering van de
vergunning van de gemachtigde ambtenaar. Het eerste
beroep wordt ingesteld bij het Stedebouwkundig Col-
lege, het tweede bij de Executieve. In de (nieuwe)
artikelen 140 en volgende wordt de procedure georga-
niseerd naar het voorbeeld van de in de aangepaste
artikelen 125 en volgende voorziene procedure. Dit
amendement stelt het College van Burgemeester en
Schepenen eveneens in staat in beroep te gaan bij het
Stedebouwkundig College.

Een aantal leden stellen de vraag naar het nut van
dit tweevoudig beroep Zij zijn van mening dat de
uiteindelijke beslissing enkel bij de Executieve ligt. Zij
zijn eveneens ongerust over de vertraging die hierdoor
wordt veroorzaakt.

De indiener van het amendement antwoordt dat
aangezien de Executieve niet langer de vergunningen
afgeeft, zij ook niet langer moet beslissen in beroep.

De Staatssecretaris heeft geen bezwaar inzake dit
amendement. Hij herinnert eraan dat men van een
stelsel waarin geen beroep mogelijk was overstapt naar
een stelsel waarin er twee mogelijkheden zijn om in
beroep te gaan. Publieke en prive-personen worden
dus op gelijke voet gezet.

Een lid stelt vast dat deze laatste bepaling strijdig is
met artikel 135 waarin een andere aanpak wordt voor-
zien voor publieke personen.

De indiener van het amendement antwoordt dat
men in de mogelijkheid om in beroep te gaan gelijk-
heid in de rechtspraak heeft voorzien om een eenheid
te verzekeren tussen publieke en prive-personen.

Over amendement nr. 337 ter vervanging van artikel
140 wordt artikelsgewijs gestemd.

Articles 140 et 140bis, 140ter,
140q\iater, J^Oquinquies (nouveaux)

Plusieurs membres introduisent un amendement
n° 337 visant a introduire deux niveaux de recours
centre la decision de refus de permis du fonctionnaire
delegue. Le premier recours s'exerce aupres du Col-
lege d'urbanisme, le second aupres de 1'Executif. Les
articles 140 et suivants (nouveaux) organisent la proce-
dure sur le meme modele que celui prevu aux articles
125 et suivants tels qu'adaptes. Cet amendement
permet egalement au College des Bourgmestres et
Echevins d'introduire un recours aupres du College
d'urbanisme.

Plusieurs membres s'interrogent sur 1'utilite de ce
double recours. Us sont d'avis que c'est 1'Executif seui
qui doit trancher. Us s'inquietent egalement des
retards que va occasionner ce double recours.

L'auteur de 1'amendement repond qu'etant donne
que ce n'est plus 1'Executif qui delivre les permis, ce
n'est pas lui non plus qui doit connaitre du recours.

Le Secretaire d'Etat n'a pas d'objection a cet amen-
dement. II rappelle qu'on passe d'un systeme ou il n'y
avait pas de recours a un systeme ou il y en a deux. Les
personnes publiques et privees sont ainsi mises sur un
pied d'egalite.

Un membre constate que cette derniere disposition
est en contradiction avec I'article 135 qui prevoit un
traitement different pour les personnes publiques.

L'auteur de 1'amendement repond qu'une egalite est
prevue dans le processus de recours en vue d'assurer
une unite de jurisprudence entre personnes publiques
et privees.

L'amendement n° 337 remplacant I'article 140 est
mis au vote article par article.

*** **

Artikel 140 (nieuw) wordt aangenomen met 10 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

Artikel 140bis (nieuw) wordt aangenomen met 11
sternmen, bij I onthouding.

Artikel 140ter (nieuw) wordt aangenomen met 11
stemmen, bij 1 onthouding.

Artikel J40quater (nieuw) wordt aangenomen met 11
stemmen, bij 1 onthouding.

L'article 140 (nouveau) est adopte par 10 voix centre
1 et 1 abstention.

L'article 140bis (nouveau) est adopte par 11 voix et
1 abstention.

L'article 140ter (nouveau) est adopte par 11 voix et
1 abstention. .

L'article 240quater (nouveau) est adopte par 11 voix
et 1 abstention.
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Artikel 140q\imquies (nieuw) wordt aangenomen met
10 stemmen, bij 2 onthoudingen.

L'article 240quinquies (nouveau) est adopte par
10 voix et 2 abstentions.

Artikelen 141 en 141bis (nieuw)

Een aantal leden dienen amendement nr. 338 in om
elk van de bij de beshssing van het Stedebouwkundig
College betrokken parijen in staat te stellen in beroep
te gaan bij de Executieve. Het betreft een aanpassing
van de procedure naar aanleiding van de aangenomen
amendementen op de vorige artikelen. Het amende-
ment voegt eveneens een (nieuw) artikel 141bis in.

Articles 141 et 141bis (nouveau)

Plusieurs membres introduisent un amendement
n0 338 visant a ouvrir la procedure de recours aupres
de 1'Executif a chacune des parties concernees par la
decision du College d'urbanisme. II s'agit d'une adap-
tation de la procedure suite aux amendements qui ont
ete adoptes aux articles precedents. L'amendement
insere egalement un article 141bis (nouveau).

*** ***

- Amendement nr. 338 wordt aangenomen met 10
stemmen, bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 305 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

Artikel 141 wordt aangenomen met 10 stemmen, bij 2
onthoudingen.

Artikel 141bis (nieuw) wordt aangenomen met 10
stemmen, bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 338 est adopte par 10 voix et
2 abstentions.

- L'amendement n° 305 est retire par son auteur.

L'article 141. est adopte par 10 voix et 2 abstentions.

L'article 141bis (nouveau) est adopte par Ie meme
vote.

Artikel 142 Article 142

Een aantal leden dienen amendement nr. 339 in om
dit artikel in overeenstemming te brengen met de
aangenomen amendementen op de artikelen 140 en
volgende.

Een lid is ongerust over het risico van deze proce-
dure die naar een stilzwijgende instemming leidt van
de Overheid.Hij is van mening dat men de overheid
moet verplichten een beslissing te nemen inzake het
beroep.

De indiener van dit amendement antwoordt dat een
gelijkaardige procedure werd aangenomen in artikel
133.

Een lid vraagt of de Raad van State zich hierover
heeft uitgesproken. De Staatssecretaris antwoordt ont-
kennend.

Plusieurs membres introduisent un amendement
n° 339 visant a mettre cet article en conformite avec les
amendements adoptes aux articles 140 et suivants.

Un membre s'inquiete du danger que represente
cette procedure conduisant a un accord tacite de
1'autorite. II est d'avis qu'il faut obliger 1'autorite a se
prononcer sur Ie recours.

L'auteur de 1'amendement repond qu'une procedure
similaire a ete adoptee a 1'article 133.

Un membre demande si Ie Conseil d'Etat s'est
prononce sur ce probleme. Le Secretaire d'Etat repond
par la negative.

**

- Amendement nr. 339 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 2.

Het aldus geamendeerde artikel 142 wordt aangenomen
met 10 stemmen tegen 1 bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 339 est adopte par 10 voix centre
2.

L'article 142 (amende) est adopte par 10 voix contre 1
et 1 abstention.
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Punt I van amendement nr. 278 wordt beschouwd
als subamendement op amendement nr..275 van de
Executieve.

Le point 1 de 1'amendement n° 278 est considere
comme sous-amendement a 1'amendement n° 275 de
1'Executif.

*** ***

- Amendement nr. 278-1 wordt aangenomen bij een-
parigheid van de 13 aanwezige leden.

- Amendement nr, 278,, 2 en 3 wordt verworpen met
12 stemmen tegen 1 stem.

- Amendement nr. 275 wordt aangenomen met 9
stemmen tegen 4.

- L'amendement n° 278-1 est adopte a 1'unanimite des
13 membres presents.

- L'amendement n° 278, 2 et 3 est rejete par 12 voix
centre 1.

- L'amendement n° 275 est adopte par 9 voix centre 4.

Artikel 114 Article 114

Een aantal leden dienen een amendement nr. 277 in,
met het oog op het invoeren van de inhoud van het
vervallen artikel 82. De aanvragen tot afwijkingen op
een bijzonder bestemmingsplan en op een verkave-
lingsvergunning worden onderworpen aan speciale
maatregelen van openbaarmaking, om de bewoners in
staat te stellen hun standpunt over dergelijke aanvra-
gen bekend te maken.

Andere leden dienen een subamendement nr. 286 in
op het amendement nr. 277, om de tweede paragraaf
te doen vervallen. Het in dit lid bepaalde stelsel van
afwijkingen op de bijzondere bestemmingsplannen
biedt een dusdanige vrijheid dat eike planning zinloos
wordt.

Dezelfde leden dienen een subamendement nr. 287-
1) en 2) in bijkomende orde in :

- enerzijds, indien het principe van afwijkingen niet
kan geweerd worden, moet men minstens hun toe-
passingsgebied beperken tot de vestiging en het
aspekt van de gebouwen;

- er wordt anderzijds verduidelijkt dat de afwijkingen
geen afbreuk kunnen doen aan de wezenlijke gege-
vens van een plan.

Het subamendement nr. 288 van dezelfde leden
wordt zinloos.

Een lid vindt dat amendement nr. 277 de huidige
situatie vertaalt. Nieuw is de verplichting om de
aanvragen tot afwijking aan het openbaar onderzoek
te onderwerpen indien men beslist hen een eventueel
gunstig lot te bescheren. Een ander lid bevestigt dat in
geval van een onmiddellijke weigering van het Col-
lege, er inderdaad geen onderzoek is. Er is enkel een
onderzoek indien het de bedoeling is de afwijking toe
te staan.

Een lid vraagt de juiste draagwijdte van de afwijkin-
gen.

Des membres introduisent un amendement n° 277
visant a introduire le contenu de 1'article 82 supprime.
Les demandes de derogations a un PPAS et a un per-
mis de lotir seront soumises aux mesures particulieres
de publicite, afin de permettre aux habitants de faire
connattre leur avis sur de telles demandes.

D'autres membres introduisent un sous-amendement
n° 286 b 1'amendement n° 277, visant a supprimer le
deuxieme paragraphe. Le systeme de derogations au
PPAS prevu par cet alinea offre une latitude telle qu'il
vide la planification de son sens.

Les memes membres introduisent un sous-amende-
ment n° 287-1) et 2) en ordre subisidaire :

- d'une part, si le principe des derogations ne peut
etre ecarte, il faut au moins limiter leur champ
d'application a 1'implantation et ^ 1'aspect des bati-
ments;

- d'autre part, il est precise que les derogations ne
peuvent porter atteinte aux donnees essentielles du
plan.

Le sous-amendement n° 288 des memes membres
devient sans objet.

Un membre considere que 1'amendement n° 277
traduit la situation actuelle. La nouveaute est 1'obliga-
tion de soumettre a 1'enquete publique les demandes
de derogation lorsqu'on decide de leur reserver even-
tuellement une fin favorable. Un autre membre con-
firme qu'en cas de refus immediat par le College, il n'y
a effectivement pas enquete. II y a seulement une
enquete lorsque 1'intention existe d'accorder la dero-
gation.

Un membre demande la portee exacte des deroga-
tions.
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De Staatssecretaris antwoordt dat de rechtspraak ter
zake erg duidelijk is. De afwijking kan nooit slaan op
een kwestie van bestemming en kan geen afbreuk doen
aan een wezenlijk gegeven van een plan van aanleg of
van een verkavelingsvergunning. De Raad van State
heeft een duidelijk oordeel gegeven over de draag-
wijdte van de bij de afgifte van een bouwvergunning
toegekende afwijkingen : de afwijking kan slechts
worden toegekend indien zij geen gevaar opievert voor
een wezenlijk gegeven van een plan. Deze voorwaarde
moet dossiersgewijze worden ingeschat. De verplich-
ting van het Schepencollege om haar beslissing met
redenen te omkleden is een gelegenheid om te beoor-
delen in hoever de gevraagde afwijking wel degelijk
een afwijking is.

De Staatssecretaris geeft ter informatie een reeks
voorbeelden uit de rechtspraak van de Raad van
State :

« Zo wordt als regelmatige afwijking beschouwd :

- het feit toe te staan op een perceel van 14,96 m langs
de straatkant terwiji in het Bijzonder Plan van
Aanleg een minimum breedte van 16 m wordt
vereist (R.v.S., nr. 14.601, 12 maart, Thiry);

- het feit bouwwerken toe te staan op een oppervlak
van 97 m2 terwiji het B.P.A. slechts 70 m2 toestaat,
rekening houdend met het gegeven dat het non
aedificandi-gebied voldoende groot blijft (R.v.S.,
nr. 18.059, 21 januari 1977, Lauvaux;

- het feit de vestigingen toe te staan van bouwwerken
gedeeltelijk buiten de verkavelingsbouwzone om de
aanleg van parkeergelegenheid mogelijk te maken
bestemd voor het klienteel van een arts, een advo-
kaat.

Wordt daarentegen als onregelmatige afwijking
beschouwd :
- het feit verbouwing en vergroting van een hangar

toe te staan in een gebied voorbehouden voor hoven
en tuinen, gebied waarin enkel utiliteitsgebouwtjes
mogen staan waarvan de oppervlakte niet groter is
dan 20 m2 (R.v.S., nr. 12.250, 28 februari 1967,
Delafontaine);

- het feit vier verdiepingen in een woning toe te staan
terwiji het B.P.A. er slechts twee toestaat (R.v.S.,
nr. 15.909, 8 juni 1973, Thiebaut en Lefebvre);

- het feit het trace te wijzigen van de wegen die
toegang geven tot de gebouwen voorzien in het
B.P.A. (R.v.S., nr. 19.315, 8 december 1975, Van
Horenbeke);

- het feit een parking te bouwen in een gebied
voorbehouden voor beplantingen en meer onder-
grondse garages te bouwen dan toegestaan door het
plan (R.v.S., nr. 17.343, 23 december 1975, Van
Horenbeke);

Le Secretaire d'Etat repond que la jurisprudence est
tres claire en la matiere. La derogation ne peut jamais
porter sur une question de destination et ne peut
porter atteinte a une donnee essentielle du plan
d'amenagement ou du permis de lotir. Le Conseil
d'Etat s'est prononce tres clairement sur la portee que
pouvaient avoir les derogations accordees a 1'occasion
de la delivrance du permis de batir : la derogation ne
peut etre accordee que si elle ne met pas en peril une
donnee essentielle du plan. Cette condition doit etre
appreciee dossier par dossier. L'obligation imposee au
college echevinal de motivier sa decision est une
occasion pour lui d'apprecier dans quelle mesure la
derogation demandee est bien une derogation.

A titre d'exemple, le Secretaire d'Etat cite une serie
d'exemples tires de la jurisprudence du Conseil
d'Etat :

— Ainsi, est consideree comme derogation regu-
liere :
- le fait d'autoriser la construction sur une parcelle

ayant 14,96 cm H front de rue alors que le plan
particulier d'amenagement exige une largeur mini-
mum de 16 m (C.E., n° 14.601,12 mars 1971, Thiry);

- le fait d'autoriser la construction au sol de 97 m2

lorsque le plan particulier d'amenagement n'auto-
rise que 70 m2, compte tenu du fait que la zone non
aedificandi reste largement suffisante (C.E.,
n° 18.059, 21janv. 1977, Lauvaux);

- le fait d'autoriser 1'implantation d'une construction
en partie hors zone de batisse du lotissement pour
permettre 1'amenagement sur la parcelle d'un petit
parking destine ^ la clientele d'un medecin, d'un
avocat.

— Par contre, est consideree comme derogation
irreguliere :
- le fait d'autoriser la transformation et 1'agrandisse-

ment d'un hangar dans une zone reservee aux cours
et jardins, zone dans laquelle seuls de petits bati-
ments utilitaires dont la surface n'excede pas 20 m2

peuvent etre construits (C.E., n0 12.250, 28 fevr.
1967, Delafontaine);

- le fait d'autoriser quatre niveaux d'habitation 1̂  ou
le plan d'amenagement n'en permet que deux (C.E.,
n" 15.909, 8 juin 1973. Thiebaut et Lefebvre);

- le fait de modifier le trace des voiries d'acces aux
immeubles prevu au plan particulier d'amenagement
(C.E., n° 19.315, 8 dec. 1975, Van Horenbeke);

- le fait de construire un parking dans une zone
reservee aux plantations et de construire plus de
garages enterres qu'il n'est permis par le plan (C.E.,
n° 17.343, 23 dec. 1975, Van Horenbeke);
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- het feit drie verdiepingen te bouwen te.rwijl in het
B.P.A. er slechts twee worden toegestaan (R.v.S.,
nr. 19.388, 19 januari 1979, Van De Poele en Gra-
tien);

- het feit woonruimten te bouwen in een garagegebied
als dit gebied werd opgevat teneinde lichtinval en
uitzicht mogelijk te maken boven die gebied
(R.v.S., nr. 19.555, 5 april 1979, Ducarmois);

- het feit een appartementsgebouw te bouwen met
twaalf appartementen en studio's en twaalf onder-
grondse garages daar waar enkel villa's toegestaan
zijn (R.v.S., nr. 20.649, 17 oktober 1980, Van Gij-
seghem);

- het feit een ondergrondse garage te bouwen in een
non aedificandi-gebied van «hoven en tuinen»
(R.v.S., nr. 7.052, 22 oktober 1986, Luypaert);

- het feit een uitbreiding van een handelsruimte te
bouwen, in een tuingebied, wat er op neerkomt een
aantal buurtbewoners het genoemde gebied te ont-
nemen (R.v.S., nr. 28.749, 4 november 1987, Del-
perdanche c.s.).

Nadat het artikel werd aangehouden, gaat de Staats-
secretaris akkoord met punt 2) van het subamende-
ment nr. 287 dat bepaalt dat de afwijking geen afbreuk
mag doen aan de wezenlijke gegevens van het plan.

De subamendementen nrs 286 en 288 worden door
hun indiener ingetrokken.

Inzake amendement nr. 279 verwijst de Staatssecre-
taris naar de bespreking van artikelen 113 en 113bis.

- Ie fait de construire trois etages la ou Ie plan
particulier d'amenagement ne permet d'en con-
struire que deux (C.E., n° 19.388,19janv. 1979, Van
De Poele et Gratien)',

- Ie fait de construire des locaux d'habitation dans une
zone de garage lorsque cette zone a ete concue pour
permettre que des vues et de la lumiere puissent etre
prises au-dessus de cette zone (C.E., n° 19.555,
5 avril 1979, Ducarmois);

- Ie fait de construire un immeuble a appartements
comportant douze appartements et studios et douze
garages en sous-sol la ou seules des villas soht
autorisees (C.E., n° 20.649, 17 oct. 1980, Van
Gijseghem);

- Ie fait de construire un garage souterrain dans la
zone non aedificandi de « cours et jardins » (C.E.,
n° 7.052, 22 oct. 1986, Luypaert);

- Ie fait de construire, en zone de jardins, une
extension de batiment commercial qui revient a
priver certains des riverains de ladite zone (C.E.,
n° 28.749, 4 nov. 1987, Delperdanche et crts).

Apres que 1'article ait ete reserve, Ie Secretaire
d'Etat marque son accord avec Ie point 2) du sous-
amendement n° 287 qui prevoit que la derogation ne
peut porter atteinte'aux donnees essentielles du plan.

Les sous-amendements n°' 286 et 288 sont retires par
leur auteur.

En ce qui concerne 1'amendement n° 279, Ie Secre-
taire d'Etat renvoie a la discussion des articles 113 et
113bis. .

*** ***

- Amendement nr. 279 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 1 stem bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 287-1 wordt verworen met 8 stem-
men tegen 1 stem bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 287-2 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 277 wordt aangenomen met 8
stemmen bij 2 onthoudingen.

/
Het aldus geamendeerd artikel 114 wordt aangeno-

men met 8 stemmen bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 279 est rejete par 8 voix centre 1
et 1 abstention.

- L'amendement n° 287-1 est rejete par 8 voix centre 1
et 1 abstention.

- L'amendement n° 287-2 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 277 est adopte par 8 voix et
2 abstentions.

L'article 114 (amende) est adopte par 8 voix et
2 abstentions.

Artikel 115

De Executieve voert een amendement nr. 276 in :

punten A en B worden aangenomen als tekstcorrec-
ties;

Article 115

L'Executif introduit un amendement n° 276 :

- les points A et B sont adoptes comme corrections de
texte;
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- punt C stelt een nieuw lid voor na het derde lid, om
de termijn te verlengen in geval van raadpleging van
de administraties of van instanties;

- punt D voorziet een correctie ingevolge de voorge-
stelde amendementen op de artikelen 82 en 114;

- punt E stelt voor de Executieve te machtigen de
nadere regels voor de uitvoering te predseren.

Een lid stelt in punt C vast dat al de termijnen met
dertig dagen werden verlengd. Hij vraagt weike instan-
ties door het amendement worden bedoeld.

De Staatssecretaris antwoordt dat het over al de
instanties gaat waarvoor raadpleging vereist is, bij-
voorbeeld de hoofdstedelijke administratie van voor-
zieningen of de MIVB. De verlenging van de termijn
komt tegemoet aan de wens van de gemeenten. Het
uitvoeringsbesluit zai de termijn verdelen tussen de
gemachtigde ambtenaar en de gemeente en zai ook
bepalen weike soorten raadpleging een verlenging
veroorzaken.

Een lid dient een amendement nr. 270 in, om de
termijn van vijfenveertig op zestig dagen te brengen.
De termijn inkorten tot vijfenveertig dagen voor de
afgifte door het College van de stedebouwkundige
vergunningen is overdreven. De huidige termijn van
vijfenzeventig dagen is soms reeds moeilijk na te leven.

De Staatssecretaris antwoordt dat voor een termijn
van vijfenveertig dagen, er geen advies is van de
gemachtigde ambtenaar en geen bijzondere maatrege-
len van openbaarmaking. Het betreft of een vergun-
ning voor een geringe omvang, of een vergunning die
werd afgegeven op basis van een BPA of van een
verkavelingsvergunning. De gemeenten moeten het
weten aan te pakken aan de hand van de dossiers die
binnenkomen. Met voldoende organisatie is het moge-
lijk een vergunning af te geven binnen de 45 dagen. De
bijzondere plannen moeten een snellere afgifte van de
vergunningen mogelijk maken.

Het eerstgenoemde lid wenst eveneens de termijnen
in te korten maar herinnert aan de werkingsmoeilijk-
heden en de wervingsmoeilijkheden op gemeentelijk
vlak. Indien de gemeente alleen beslist, is voldoende
tijd nodig voor het onderzoek.

- Ie point C propose un alinea nouveau apres Ie
troisieme alinea, visant a proroger Ie delai en cas de
consultation d'admmistrations ou d'instances;

- Ie point D prevoit une correction consecutive aux
amendements proposes pour les articles 82 et 114;

- Ie point E propose d'habiliter 1'Executif a preciser
les modalites d'application.

Un membre constate au point C que tous les delais
sont prolonges de trente jours. II demande quelles sont
les instances visees par 1'amendement.

Le Secretaire d'Etat repond qu'il s'agit de toutes les
instances dont la consultation est requise, par exemple
1'administration regionale de 1'equipement ou la STIB.
La prolongation du delai rencontre le souhait des
communes. L'arrete d'execution repartira le delai
entre le fonctionnaire delegue et la commune et
etablira aussi quels types de consultation entratneront
une prolongation.

Un membre introduit un amendement n° 270 visant a
porter le delai de quarante-cinq a soixante jours.
Reduire le delai a quarante-cinq jours pour la deli-
vrance par le college des permis d'urbanisme est
excessif. Le delai actuel de septante-cinq jours est deja
parfois difficile a respecter.

Le Secretaire d'Etat repond que dans le cas du delai
de quarante-cinq jours, il n'y a pas d'avis du fonction-
naire delegue et pas de mesures particulieres de
publicite. II s'agit soit d'un permis d'importance
minime, soit d'un permis delivre sur base d'un PPA ou
d'un permis de lotir. Les communes doivent s'organi-
ser en fonction des dossiers qui rentrent. Avec suffi-
samment d'organisation, il doit etre possible de deli-
vrer un permis dans les 45 jours. Les plans particuliers
doivent permettre d'accelerer la delivrance des permis.

Le membre precite partage le souhait de raccourcir
les delais mais rappelle les difficultes de fonctionne-
ment et de recrutement au niveau communal. Si ia
commune delibere seule, il faut un temps d'instruction
suffisant.

^

Amendement nr. 276-C wordt aangenomen met 9
stemmen bij 2 onthoudingen.

Amendement nr. 276-D wordt aangenomen bij
eenparigheid van de 11 aanwezige leden.

Amendement nr. 276-E wordt aangenomen met 8
stemmen bij 3 onthoudingen.

***

- L'amendement n° 276-C est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

- L'amendement n° 276-D est adopte a 1'unanimite
des 11 membres presents.

- L'amendement n° 276-E est adopte par 8 voix et
3 abstentions.
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- Amendement nr. 270 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 2 bij 1 onthouding.

Het aldus geamendeerd artikel 115 wordt aangeno-
men met 8 stemmen tegen 2 bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 270 est rejete par 8 voix contre 2
et 1 abstention.

L'article 115 (amende) est adopte par 8 voix contre 2
et 1 abstention.

Artikel 116 Article 116

Amendement nr. 271 strekt ertoe de termijn van 20
dagen op 15 dagen te brengen, zoals in de wet van 1962
bepaald.

De Staatssecretaris herinnert eraan dat, op vraag van
de commissieleden, de aan de gemeenten toegestane
termijnen werden verlengd. Om samenhangend te
zijn, houdt hij zich aan 20 dagen en vraagt bet
amendement te verwerpen. ' ,

Amendement nr. 326 is bedoeld om de gemachtigde
ambtenaar te verplichten zijn opschortende beslissing
met redenen te omkleden.

Amendement nr. 280 strekt ertoe in de vergunningen
alle nadere regels inzake de organisatie van de werven
in te lassen.

Volgens de indiener van het amendement zijn de
werven in sommige Brusselse wijken een vast ver-
schijnsel waarmee de wijkbewoners het dikwijis moei-
lijk hebben. Deze werven kunnen zeifs dramatische
gevolgen hebben zoals dit het geval was voor de
Vautierstraat. De regels voor het organiserea van de
werven, dat wil zeggen de duur, de werkuren, het deel
van de weg dat wordt bezet, moeten in de bouwver-
gunning worden opgenomen, ten einde nun een bij-
zondere bindende kracht te geven.

Volgens een ander lid moeten deze bepalingen zeker
niet in de artikels over de afgifte van de vergunning
worden opgenomen. Men zou bijvoorbeeld op gewes-
telijk en gemeentelijk vlak normen kunnen opieggen,
die geval per geval zouden worden vervolledigd. De
regels van het organiseren van de werven, alleen
verduidelijkt bij de afgifte van de vergunning, dreigen
summier te zijn.

De Staatssecretaris zegt dat deze bespreking bij
artikel 155, 6° van het ontwerp moet worden gevoerd.
Het gewestelijke stedebouwkundige reglement kan
een minimum aantal regels voor de organisatie van de
werven bepalen, maar deze regels moeten de werven
ook toelaten te functioneren.

Indien zulks nodig blijkt, is het altijd mogelijk
sommige bepalingen in de vergunning op te nemen.
Dit laat toe de aandacht van de betrokkenen op
sommige beperkingen te vestigen. Artikel 144 van het
ontwerp laat toe dat een bespreking ter zake wordt
gevoerd.

L'amendement n° 271 a pour objet de ramener Ie
delai de 20 jours a 15 comme Ie prevoit la loi de 1962.

\
Le Secretaire d'Etat tient a rappeler qu'El la demande

de membres de la Commission, les delais octroyes aux
communes ont ete allonges. Pour etre coherent, il s'en
tient ^ 20 jours et demande le rejet de 1'amendement.

'L'amendement n° 326 a pour objet d'obliger le
fonctionnaire delegue a motiver sa decision de suspen-
sion.

L'amendement n° 280 vise a inserer dans le permis
toutes les modalites relatives a 1'organisation des
chantiers.

Selon 1'auteur de 1'amendement, les chantiers sont
des phenomenes permanents dans certains quartiers de
Bruxelles et les riverains les vivent souvent difficile-
ment. Ces chantiers peuvent meme avoir des conse-
quences dramatiques comme dans le cas de la rue
Vautier. Les regles d'organisation des chantiers, c'est-
a-dire leur duree, leurs horaires, 1'occupation de la
voirie, doivent etre inscrites dans le permis de batir
afin de leur donner une force obligatoire particuliere.

Selon un autre membre, ces dispositions ne doivent
certainement pas s'inserer dans les articles relatifs a la
delivrance . du permis. On pourrait, par exemple,
imposer des normes au niveau regional et communal
qui seraient completees au cas par cas. Les modalites
de chantier, precisees uniquement lors de la delivrance
du permis, risquent d'etre sommaires.

Selon le Secretaire d'Etat, cette discussion doit §tre
reportee a Particle 155, 6° du projet. Le reglement
regional d'urbanisme peut fixer un minimum de regles
pour 1'organisation des chantiers mais ces regles doi-
vent egalement permettre aux chantiers de fonction-
ner.

Si cela s'avere necessaire, il est toujours possible de
faire mention de certaines dispositions dans le permis.
Cette demarche permet d'attirer 1'attention des inte-
resses sur certaines contraintes. L'article 144 du projet
1'autorise.
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Een rapporteur is van mening dat de instantie die de
vergunning afgeeft de mogelijkheid moet worden
geboden sommige beperkingen op te leggen. Het gaat
over een mogelijkheid en niet over een verplichting.
De uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie moeten
vermelden dat in de vergunning maatregelen kunnen
worden opgenomen door de werven in acht te nemen.

Un rapporteur estime qu'il faut donner au pouvoir
delivrant la faculte d'imposer certaines contraintes. II
s'agit d'une faculte et pas d'une obligation. Les arretes
d'execution de 1'ordonnance devront prevoir la possi-
bilite d'indiquer dans les permis, des mesures a adop-
ter pour certains chantiers.

***

- Amendement nr. 271 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 2, bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 326 wordt eenparig door de 10
aanwezige leden aangenomen.

- Amendement nr. 280 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

Het aldus geamendeerde artikel 116 wordt aangeno-
men met 8 stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

Artikel 117

Amendement nr. 281 is het gevolg van het op artikel
116 ingediende amendement nr. 280 dat de organisatie
van de werven betrof.

De Staatssecretaris erkent dat de buurtbewoners
moeten ingelicht worden, maar er kan naar lid 3 van het
artikel worden verwezen. Hi] zegt dat de Executieve
zich ertoe verbindt op de aanplakking de manier van
organisatie van de werven, die met toepassing van het
gewestelijke stedebouwkundige reglement zouden war-
den bepaald, te'vermelden.

Na deze belofte trekt de indiener zijn amendement
in.

Amendement nr, 282 beoogt elkeen de mogelijkheid
te bieden op het gemeentehuis de vergunning en het
bijgevoegde dossier te raadplegen.

De Staatssecretaris vraagt deze bespreking bij artikel
168 van het ontwerp te voeren. Het is mogelijk op de
aanplakking te vermelden dat de vergunning bij deze
of gene administratie kan worden ingekeken.

Wat alle inlichtingen betreft die men er wenst in te
vermelden, moet er echter rekening worden gehouden
met de grootte en de leesbaarheid van de aanplakkin-
gen.

Amendement nr. 282 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

- L'amendement n° 271 est rejete par 8 voix centre 2
et 1 abstention.

- L'amendement n° 326 est adopte a 1'unanimite des
10 membres presents.

- L'amendement n° 280 est retire par son auteur.

L'article 116 (amende) est adopte par 8 voix contre 2
et I abstention.

Article 117

L'amendement n° 281 decoule de 1'amendement
n° 280 depose a 1'article 116, qui concernait 1'organisa-
tion des chantiers.

Le Secretaire d'Etat reconnaTt que les riverains
doivent etre informes mais 1'on peut se referer a
I'alinea 3 de 1'article. II precise que 1'Executif s'engage
a indiquer sur 1'affiche les modalites d'organisation des
chantiers qui viendraient a etre fixees en application
du reglement regional d'urbanisme.

Suite a cet engagement, 1'auteur retire son amende-
ment.

'L'amendement n° 282 a pour objet de permettre a
quiconque de consulter h la maison communale le
permis et le dossier annexe.

Le Secretaire d'Etat demande de reporter cette
discussion a 1'article 168 du projet. II sera possible
d'inscrire sur 1'affiche que le permis est consultable
dans telle ou telle administration.

II faut toutefois tenir compte de la taille et de la
lisibilite des affiches pour tous les renseignements que
1'on voudrait y voir figurer.

L'amendement n° 282 est retire par son auteur.

***

Artikel 117 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 2
onthoudlngen.

L'article 117 est adopte par 9 voix et 3 abstentions.
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Artikel 118 Article 118
De Staatssecretaris antwoordt aan een lid, dat zich.

vragen stelt over het ogenblik waarop het optrekken
van nieuwe gebouwen ter plaatse moet worden bekend
gemaakt, dat deze stap zich na de afgifte van de vergun-
ning opdringt en in ieder geval op het ogenblik dat de
werf wordt opgestart.

A un membre qui s'interroge sur Ie moment ou
1'implantation des constructions nouvelles devra etre
indiquee sur place, Ie Secretaire d'Etat repond que cette
demarche s'imposera apres la delivrance du permis et
en tous cas des Ie commencement du chantier.

**'
Artikel 118 wordt aangenomen met 10 stemmen bij 2
onthoudingen.

L'article 118 est adopte par 10 voix et 2 abstentions.

Artikel 119 Article 119
Amendement nr. 313 is volgens de Staatssecretaris

een gewone tekstcorrectie als gevolg van het op arti-
kel 113 aangenomen amendement.

Amendement nr. 272 is bedoeld om de in het 1° en 2°
van het Iste lid opgenomen termijnen te verlengen. Het
kan blijken dat deze te kort zijn.
De indiener van het amendement zegt dat het wenselijk
is deze termijnen met eenjaar te verlengen, ten einde de
voor het opstellen van de bedoelde plannen gedane
inspanningen niet te niet te doen.

De Staatssecretaris zegt dat de in het 1° bepaalde
termijn van drie jaar in de wet van 1962 voorkomt. De in
het 2° bepaalde termijn van een jaar is deze, bepaald
tussen het indienen van het ontwerp en de goedkeuring
van het plan. Dezelfde logica moet dus worden aange-
houden. De goedkeuring van dit amendement zou de
periode van onzekerheid voor de particulier nog verer-
geren.

***

- Amendement nr. 313 wordt aangenomen met 12
stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 272-1 wordt verworpen met 9 stem-
men. tegen 2.

- Amendement nr. 272-2 wordt verworpen met een-
zeifde stemming.

Het aldiis geamendeerde artikel 119 wordt aangeno-
men met 9 stemmen en 3 onthoudingen.

Artikel 120
- Amendement nr. 273 wordt door zijn indiener inge-

trokken.
Artikel 120 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 3
onthoudingen.

Artikel 121 . .
Amendement nr. 327 beoogt de preciese rol van de

gemachtigde ambtenaar te verduidelijken. Hij gaat

L'amendement n° 313 consiste selon Ie Secretaire
d'Etat en une simple correction de texte suite a 1'amen-
dement adopte a 1'article 113.

L'amendement n0 272 a pour objet de prolonger les
delais repris aux 1° et 2° du premier alinea. Ceux-ci
peuvent se reveler trop courts.

Selon 1'auteur de 1'amendement, il est souhaitable de
les prolonger d'un an afin de ne pas aneantir les efforts
accomplis pour 1'elaboration des plans vises.

Le Secretaire d'Etat precise que Ie delai de trois ans
prevu au primo est repris de la loi de 1962. Pour le
secundo, le delai d'une annee est celui qui a ete prevu
entre le depot du projet et 1'adoption du plan. II faut
done rester dans la meme logique. Le vote de cet amen-
dement aggraverait la periode d'incertitude pour le
particulier.

***

L'amendement n° 313 est adopte par 12 voix et
1 abstention.

L'amendement n° 272-1 est rejete par 9 voix centre 2.

L'amendement n° 272-2 est rejete par le meme vote.

L'article 119 (amende) est adopte par 9 voix et 3
abstentions.

Article 120
- L'amendement n° 273 est retire par son auteur.

L'article 120 est adopte par 9 voix et 3 abstentions.

Article 121
'L'amendement n° 327 vise b clarifier le role exact du

fonctionnaire delegue. II verifie avant tout la confor-
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vooral na of de vergunning met het bijzonder bestem-
mingsplan overeenstemt, alsmede met de bouwver-
gunning, maar het amendement is bedoeld om hem
bijkomend te doen nagaan of er overeenstemming is
met de vigerende reglementering.

De indiener van het amendement zegt dat het woord
« bovendien » werd ingevoegd, ten einde de bijko-
mende orde van deze tweede controle te bevestigen.

Amendement nr. 314 houdt volgens de Staatssecreta-
ris een tekstverbetering in, naar analogic met artikel
54 en 56 enerzijds en met artikel 21, 31 en 119 ander-
zijds.

Een rapporteur herinnert er aan dat de inhoud van
amendement nr. 303 de wijziging van artikel 116, dat
een algemene draagwijdte heeft, overiapt. De indiener
trekt zijn amendement in.

Amendement nr. 289 wordt door zijn indiener inge-
trokken.

mite du permis au plan particulier d'affectation du sol
et au permis de batir mais 1'amendement a pour objet
de lui faire verifier a titre subisidaire la conformite a la
reglementafion en vigueur dans son ensemble.

L'auteur de 1'amendement precise que les mots « en
outre » ont ete introduits afin d'affirmer la subsidiarity
de ce deuxieme contr61e.

L'amendement n° 314 apporte, d'apres Ie Secretaire
d'Etat, des corrections de texte par analogic aux
articles 54 et 56 d'une part et aux articles 21, 31 et 119
d'autre part.

Un rapporteur rappelle que Ie contenu de 1'amende-
ment n° 303 fait double emploi avec la modification de
1'article 116 qui a une port^e generate. Cet amende-
ment est retire par son auteur.

L'amendement n° 289 est retire par son auteur.

- Amendement nr. 327 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 1 onthouding;

- Amendement nr. 314 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 1 onthouding.

- Amendement nr. 303 wordt ingetrokken.

- Amendement nr. 289 wordt ingetrokken.

Het aldus geamendeerde artikel 121 wordt aangeno-
men met 9 stemmen bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 327 est adopt6 par 9 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 314 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

- L'amendement n° 303 est retire.

- L'amendement n° 289 est retire.

L'article 121 (amende) est adopte par 9 voix et
1 abstention.

Artikel 122 Article 122

Amendement nr. 304 beoogt de termijn waarover de
Executieve beschikt om de geschorste vergunning
nietig te verklaren, van 60 tot 30 dagen te verminde-
ren.

De Staatssecretaris is het met dit voorstel niet eens.
De gewestelijke administratie behoeft meer dan dertig
dagen om het dossier voor te bereiden.

;
Amendement nr. 328 strekt ertoe op het niveau van

het Stedebouwkundig College in de hoorzitting met
alle betrokken partijen te voorzien. Deze hoorzitting is
tegensprekelijk. Het College verstrekt bij de Execu-
tieve daarna advies. Deze is gemachtigd de praktische
regels van de procedure vast te leggen.

Uamendement n° 304 vise a reduire de soixante a
trente jours Ie delai laisse a 1'Executif pour annuler Ie
permis suspendu.

Le Secretaire d'Etat ne peut accepter cette proposi-
tion. La preparation du dossier par 1'administration
regionale necessite un delai superieur a trente jours.

Uamendement n" 328 a pour objet de prevoir
1'audition de toutes les parties au niveau du College
d'urbanisme. Cette audition est contradictoire. Le
College donne ensuite un avis a 1'Executif. Celui-ci est
habilite a preciser les modalites pratiques de la proce-
dure.
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Een lid onderstreept dat de houder van de vergun-
ning door zijn raadgever kan worden vergezeld en
vraagt of dit betekerit dat hij door twee personen mag
worden bijgestaan, bijvoorbeeld een advokaat en een
architekt. De Staatssecretaris antwoordt dat dit moge-
lijk is.

A un membre qui souligne que Ie titulaire du permis
peut etre accompagne de son conseil et qui demande si
cela signifie qu'il peut etre assiste de deux personnes,
par exemple un avocat et un architecte, Ie Secretaire
d'Etat repond afBrmativement.

*** ***

- Amendement nr. 304 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 1 stem.

- Amendement nr. 328 wordt aangenomen met 10
stemmen bij een onthouding.

Artikel 122 blijft aldus geamendeerd en wordt aangeno-
men met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.

L'amendement n° 304 est rejete par 10 voix centre 1.

- L'amendement n° 328 est adopte par 10 voix et
1 abstention.

L'article 122 (amende) est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

<. Artikel 123

Amendement nr. 315 wordt als tekstcorrectie aan-
vaard.

Artikel 123 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 2
onthoudingen.

Article 123

'L'amendement n° 315 est adopte comme correction
de texte.

L'article 123 est adopte par 9 voix et 2 abstentions.

Artikel 124 Article 124

Amendement nr. 316 is bedoeld om tekstcorrecties
aan te brengen, onder andere in funktie van de op
artikel 82, 113 en 114 aangenomen amendementen.

Vamendement n° 316 a pour objet d'apporter des
corrections de texte notamment en fonction des amen-
dements adoptes aux articles 82, 113 et 114.

*** ***

- Amendement nr. 316 wordt eenparig door de 11
aanwezige leden aangenomen.

Het aldus geamendeerde artikel 124 wordt aangeno-
men met 9 stemmen tegen 1 stem, bij een onthouding.

- L'amendement n° 316 est adopt6 a 1'unanimite des
11 membres presents.

L'article 124 (amende) est adopte par 9 voix centre 1
et 1 abstention.

Artikel 125 Article 125

Amendement nr, 283 strekt ertoe het beroep bij het
Stedebouwkundig College mogelijk maken voor der-
den, natuurlijke of rechtspersonen, die de afgifte van
een vergunning betwisten. Dit beroep is schorsend.
Het amendement is volgens zijn indiener gebaseerd op
moderne en dembkratische beginselen. Het principe
van beroep door derde betrokkenen bestaat reeds wat
de toekenning van exploitatievergunningen betreft.
Aldus verleent het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming eike betrokkene die de beslissin-
gen van het College van Burgemeester en Schepenen
over de inrichtingen van categorie II betwist, recht op
beroep bij de Bestendige Deputatie.

Vamendement n° 283 vise a permettre Ie recours
devant Ie College d'urbanisme de tierces perspnnes,
physiques ou morales, qui contestent la delivrance
d'un permis. Ce recours est suspensif. L'amendement
est, selon son auteur, inspire par des conceptions
modernes et democratiques. Le principe d'un recours
par des tiers interesses est deja admis en matiere
d'autorisation d'exploiter. Ainsi, le Reglement general
pour la protection du travail donne ^ tout interesse qui
conteste les decisions du College des Bourgmestre et
Echevins, en ce qui concerne les etablissementside
classe II, un droit de recours aupres de la Deputation
permanente.
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Een lid zegt dat het hier een vergissing van juridisch
concept betreft. Noch het Stedebouwkundig College
noch de Executieve kunnen als administratieve rechts-
instanties beschouwd wordene. Beroep door derden
aanvaarden, staat gelijk met het verwarren van de
administratieve en de rechtsprocedures. Beroep van
derden bij de Raad van State biedt een groter waar-
borg inzake rechtsbescherming.

De Staatssecretaris bevestigt dat het systeem van de
bescherming van de derden reeds bestaat. Beroep bij
de Raad van State kan gepaard gaan met een vorde-
ring in kortgeding, ten einde de uitvoering van de
werken te beletten. Men moet eike veralgemening op
basis van het in het ARAB opgenomen heel uitzonder-
lijke geval vermijden. De goedkeuring van dergelijke
bepaling zou het aantal beroepen bij het Stedebouw-
kundig College aanzienlijk doen stijgen en de goede
working ervan in het gedrang brengen.

Een rapporteur herinnert eraan dat de deelneming
van de bevolking werd vastgelegd in het kader van de
opstelling van de planning. In dit stadium moet elkeen
kunnen worden gehoord. De toepassing van de bepa-
lingen op de planning en onder andere de vergunnin-
gen, moeten normaliter geen aanleiding geven tot later
beroep door derden. In geval een derde ernstig zou
worden benadeeld, zijn er nog de in het gemene recht
bepaalde beroepsmogelijkheden.

De indiener van het amendement is het, niet eens
met de verschillende antwoorden die werden gegeven.
Dit amendement is bedoeld om beroep mogelijk te
maken tegen de grote stedebouwkundige projecten.
Logica dringt zich op. Indien men de bevolking
raadpleegt, moet men haar opk de mogelijkheid bie-
den in beroep te gaan. Dit is het eindpunt van een
participatieproces.

Un membre considere qu'il s'agit la d'une erreur de
conception juridique. Ni Ie College d'Urbanisme, ni
1'Executif ne doivent etre consideres comme des
juridictions administratives. Accepter Ie recours de
tiers equivaut a confondre les procedures administrati-
ves et juridictionnelles. Le recours des tiers qui
s'exerce devant le Conseil d'Etat constitue une plus
grande garantie de protection juridique.

Le Secretaire d'Etat confirme que le regime de
protection des tiers existe deja. Le recours au Conseil
d'Etat peut se combiner avec une action en refere pour
empecher 1'execution des travaux. II faut eviter toute
generalisation a partir du cas prevu par le RGPT qui
est tout a fait exceptionnel. Le vote d'une telle
disposition multiplierait le nombre de recours et per-
turberait le bon fonctionnement du College d'Urba-
nisme.

Un rapporteur rappelle que la participation de la
population est prevue dans le cadre de 1'elaboration
des plans. Tout le monde doit pouvoir etre entendu a
ce stade. L'appucation des dispositions de la planifica-
tion et notamment les permis ne doivent pas normale-
ment donner lieu a des recours ulterieurs de tiers. Pour
le cas ou un tiers serait gravement lese, il existe les
voies de recours prevues par le droit commun.

L'auteur de 1'amendement ne peut marquer son
accord avec les diverses reponses qui lui ont ete
donnees. Cet amendement a pour objet de permettre
les recours centre les grands projets urbanistiques. La
logique s'impose. S'il y a consultation de la population,
il faut lui permettre d'exercer des recours. C'est done
1'aboutissement d'un processus participatif.

***

- Amendement nr. 283 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem.

Artikel 125 wordt aangenomen met 8 stemmen tegen
1 stem, bij 1 onthouding.

***

- L'amendement n° 283 est rejete par 9 voix centre 1.

L'article 125 est adopte par 8 voix contre 1 et
1 abstention.

Artikel 126

Amendement nr. 284 wordt door zijn indiener inge-
trokken.

Artikel 126 wordt zonder opmerking aangenomen
met 8 stemmen bij 1 onthouding.

Article 126

L'amendement n" 284 est retire par son auteur.

L'article 126 est adopte sans observation par 8 voix et
I abstention.

Artikel 127

De Executieve dient een amendement nr. 317 in dat
bedoeld is om de termijn voor de kennisgeving aan de

Article 127

L'Executif introduit un amendement n° 317 visant a
etendre le delai de notification au demandeur de la
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aanvrager van de beslissing van het Stedebouwkundig
College, wanneer het onderzoek van het dossier bij-
zondere bekendmakings- en overlegmaatregelen eist,
te veriengen.

decision du College d'urbanisme lorsque 1'instruction
du dossier necessite des mesures particulieres de
publicite ou de concertation.

*** ***

- Amendement nr. 285 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

- AmeDdement nr. 317 wordt eenparig door de 10
aanwezige leden aangenomen.

Het aldus geamendeerde artikel 127 wordt aangeno-
men met 9 stemmen bij 1 onthouding.

-_ L'amendement n° 285 est retire par son auteur.

- L'amendement n° 317 est adopte a 1'unanimite des
10 membres presents.

L'article 127 (amende) est adopte par 9 voix et
1 abstention.

Artikel 128 Article 128

Verscheidene leden dienen een amendement nr. 329
in dat bedoeld is om de voorrechten van het Stede-
bouwkundig College duidelijk te bepalen.

Een lid wenst verduidelijkingen over de draagwijdte
van dit amendement. Hij vraagt zich af of dit betekent
dat de afwijkingen van de voorschriften van het
bijzonder bestemmingsplan ruimer zijn dan de oor-
spronkelijk geplande.

De indiener van het amendement antwoordt dat de
afwijkingen strikt in de geest van artikel 114, paragraaf
2 worden toegestaan.

***

- Amendement nr. 329 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 129

Een lid wenst dat de derden bij de Executieve tegen
de beslissingen van het Stedebouwkundig College
(amendement nr. 290) in beroep kunnen gaan.

De Staatssecretaris verklaart dat hij zich ter zake
reeds heeft uitgesproken en verwijst naar hetgeen hij
voordien heeft gezegd.

Plusieurs membres introduisent un amendement
n° 329 visant a preciser clairement les prerogatives du
College d'urbanisme.

'',
Un membre souhaite avoir des precisions sur la

portee de cet amendement. II demande si cela signifie
que les derogations aux prescriptions du plan particu-
lier d'affectation du sol seront plus larges que celles
prevues initialement.

L'auteur de 1'amendement repond que les deroga-
tions seront strictement consenties dans i'esprit de
1'article 114, § 2.

***

- L'amendement n° 329 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

Article 129

Un membre souhaite que des tiers puissent intro-
duire un recours aupres de 1'Executif centre les
decisions du College d'urbanisme (amendement
n"290).

Le Secretaire d'Etat indique qu'il s'est deja exprime
sur ce sujet et renvoie ^ ce qu'il a dit anterieurement.

*** ***

- Amendement nr. 290 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem.

Artikel 129 wordt aangenomen met 9 stemmen tegen
1 stem.

L'amendement n° 290 est rejete par 9 voix contre 1.

L'article 129 est adopte par 9 voix contre 1.

Artikel 130

Artikel 130 wordt zonder opmerking eenparig door
de 10 aanwezige leden aangenomen.

Article 130

L'article 130 est adopte sans observations a 1'unani-
mite des 10 membres presents.
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Artikel 131 Article 131

Een lid wenst dat de in dit artikel bepaalde hoorzit-
ting niet door een gemachtigde ambtenaar wordt
gehouden, maar door de Executieve, eventueel via een
afvaardiging ervan (amendement nr. 330). Inderdaad,
aangezien beroep ook door een gemachtigde ambte-
naar kan worden aangetekend, is het nogal delikaat
een andere gemachtigde ambtenaar de hoorzitting te
doen houden.

Een lid wist erop dat dit geval reeds in het tweede lid
van het artikel is opgenomen.

De indiener van het amendement antwoordt dat het
amendement deze bepaling doet vervallen, ten einde
elkeen die in beroep gaat te waarborgen dat het door
een lid van de Executieve gebeurt.

Un membre souhaite. que 1'audition prevue a cet
article ne se fasse pas par un fonctionnaire delegue
mais par 1'Executif, eventuellement via une delegation
organisee en son sein (amendement n° 330). En effet, Ie
recours pouvant etre introduit par un fonctionnaire
delegue, il est delicat que celui-ci soit entendu par un
autre fonctionnaire delegue.

Un membre fait remarquer que ce cas est deja prevu
par Ie 2°'° alinea de Particle.

L'auteur de 1'amendement repond que cette disposi-
tion est supprimee par 1'amendement pour pe'rmettre a
toute personne introduisant un recours, d'avoir la
garantie que 1'instruction sera faite par un membre de
1'Executif.

* *** **

- Amendement nr, 291 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

- Amendement nr. 330 wordt aangenomen met 9
stemmen bij 1 onthouding.

Het aldus geamendeerde artikel 131 wordt aangenomen
met 9 stemmen bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 291 est retire par son auteur.

- L'amendement n° 330 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

L'article 131 (amende) est adopte par 9 voix et
1 abstention.

Artikel 132 Article 132

Artikel 132 wordt zonder opmerking eenparig door
de 10 aanwezige leden aangenomen.

L'article 132 est adopte sans observation a I'unani-
mite des 10 membres presents.

Artikel 133 Article 133

De Executieve dient amendement nr. 318 in om via
affiches de uitvoering van de in dit artikel vermelde
werken ter kennis te brengen van derden.

L'Executif introduit un amendement n" 318 visant a
porter a la connaissance des tiers par voie d'affiches,
1'execution des travaux dont question a cet article.

* *** **

- Amendement nr. 292 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

- Amendement nr. 318 wordt aangenomen met 9
stemmen, bij 1 onthouding.

Het aldus geamendeerde artikel 133 wordt aangeno-
men met 9 stemmen, bij 1 onthouding.

L'amendement n° 292 est retire par son auteur.

- L'amendement n° 318 est adopte par 9 voix et
1 abstention.

L'article 133 (amende) est adopte par 9 voix et
I abstention.
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Artikel 134

Een lid dient amendement nr. 331 in met dezelfde
verantwoording als die van amendement nr. 329 aan-
genomen bij artikel 128.

Article 134

Un membre depose un amendement n° 331 dont la
justification est la meme que celle de 1'amendement
n° 329 adopte a Particle 128.

*** ***

- Amendement nr. 319 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

- Amendement nr. 331 wordt aangenomen met 10
stemmen, bij 1 onthouding.

- L'amendement n° 319 est retire par son auteur.

- L'amendement n° 331 est adopt6 par 10 voix et
1 abstention.

Artikel 135 Article 135

De Executieve dient amendement nr. 320 in om de
Nederlandse tekst aan te passen en te zorgen voor
overeenstemming tussen de Nederlandse tekst en de
Franse tekst van het ontwerp.

Een lid dient amendement nr, 293 in om het
toepassingsgebied van de in dit artikel voorziene
afwijkingsprocedure te beperken.

Het betreft een speciale procedure overgenomen
van artikel 48 van de wet van 1962 die veel teveel
misbruik heeft veroorzaakt, onder meer indien de
openbare overheid handelt voor rekening van prive-
projektontwikkelaars of wanneer openbare overheden
handelen in het kader van hun prive-eigendom,

Een lid treedt deze stelling bij en vraagt zich af
waartoe deze procedure dient.

Nadat artikel 135 werd aangehouden vraagt de
Staatssecretaris dat amendement nr; 293 wordt verwor-
pen gezien de onthaalopdracht van het Hoofdstedelijk
Gewest ten opzichte van de andere overheden.

De indiener van dit amendement betreurt deze
stellingname want het aantal begunstigden neemt
voortdurend toe of het nu de Kamers van KoophandeP
zijn, de Deutsche Lander... Men mag vrezen dat prive-
projektontwikkelaars openbare overheden vragen
naar deze procedure terug te grijpen met de tegenpar-
tij. Het laat zich aanzien dat ook de publiekrechtelijke
rechtspersonen van deze procedure gebruik gaan
maken voor projekten die onder het prive-beheer van
hun eigendom vallen.

Een lid vindt het door de indiener van het amende-
ment gestelde probleem reeel. De openbare overhe-
den bouwen te dikwijis met minder stedebouwkundige
discipline dan de prive. Men staat publiekrechtelijke
rechtspersonen toe, wat ondenkbaar is voor prive-
personen.

L'Executif depose un amendement n° 320 visant a
adapter Ie texte neerlandais afin d'assurer la concor-
dance entre les textes francais et neerlandais du projet.

Un membre depose un amendement n° 293 visant a
restreindre Ie champ d'appucation de la procedure de
derogation prevue a cet article.

II s'agit d'une procedure speciale heritee de 1'arti-
cle 48 de la loi de 1962 qui a engendre beaucoup trop
d'abus, notamment lorsque les autorites publiques
agissent pour compte de promoteurs prives ou lorsque
les autorites publiques agissent dans Ie cadre de leur
patrimoine prive.

Un membre appuie cette these et se demande quelle
est 1'utilite de cette procedure.

Apres que 1'article 135 ait ete reserve, Ie Secretaire
d'Etat demande Ie rejet de 1'amendement n° 293 eu
egard a la mission d'accueil de la Region bruxelloise
vis-a-vis des autres pouvoirs.

L'auteur de cet amendement regrette cette prise de
position car on assiste a une multiplication du nombre
de beneficiaires que ce soient la Chambre de Com-
merce, les Lander allemands... L'on peut craindre que
des promoteurs prives demandent a des pouvoirs
publics de recourir a cette procedure avec des contre-
parties. Des personnes de droit public risquent egale-
ment de faire usage de cette procedure pour des
projets qui relevent de la gestion privee de leur
patrimoine.

Un membre soutient que Ie probleme pos6 par
1'auteur de 1'amendement est reel. Les pouvoirs
publics construisent trop souvent avec moins de rigu-
eur urbanistique que Ie prive. On permet a des
personnes de droit public des realisations impensables
pour des personnes privees.
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Een rapporteur herinnert eraan dat men altijd in
beroep kan gaan voor bet Stedebouwkundig College.
De openbare overheid moet bovendien het algemeen
nut van haar vraag rechtvaardigen. Dit zai gecontro-
leerd worden door de Raad van State met mogelijk-
heid van vemietiging. Artikel 135 biedt dus voldoende
juridische garanties.

Un rapporteur rappelle qu'il existera un recours
possible devant Ie College d'urbanisme. Le pouvoir
public doit en outre justifier 1'interet public de sa
demande. Celui-ci sera controle notamment par le
Conseil d'Etat avec la possibility d'annulation. L'arti-
cle 135 offre done suffisamment de garanties juridi-
ques.

**

- Amendement nr. 320 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 11 aanwezige leden,

- Amendement nr. 293 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.

Het aldus geamendeerde artikel 135 wordt aangenomen
met 8 stemmen tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 320 est adopte a 1'unanimite des
11 membres presents.

- L'amendement n° 293 est rejete par 8 voix centre 1
et 2 abstentions.

L'article 135 (amende) est adopte par 8 voix contre 1
et 2 abstentions.

Artikel 136 Article 136

Artikel 136 wordt aangenomen zonder opmerking
met 9 stemmen, bij 2 onthoudingen.

L'article 136 est adopte sans observation par 9 voix et
2 abstentions.

Artikel 137 Article 137

Artikel 137 wordt aangenomen zonder opmerking
met 9 stemmen, bij 2 onthoudingen.

L'article 137 est adopte sans observation par 9 voix et
2 abstentions.

Artikel 138 Article 138

De Executieve dient een amendement nr. 321 in om
de termijn van betekening van de beslissing van de
gemachtigde ambtenaar met 30 dagen te verlengen
indien de aanvraag vereist dat de betrokken instanties
of administraties worden geraadpleegd. Dit amende-
ment bepaalt eveneens dat de Executieve de nadere
regels voor de uitvoering van dit artikel bepaalt.

L'Executif introduit un amendement n" 321 visant a
augmenter le delai de la notification de la decision du
fonctionnaire delegue de 30 jours lorsque la demande
requiert la consultation d'administrations ou d'instan-
ces concernees. Cet amendement prevoit egalement
que 1'Executif determine les modalites d'execution de
cet article.

*** ***

- Amendement nr. 321 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 11 aanwezige leden.

Het aldus geamendeerde artikel 138 wordt aangeno-
men met 9 stemmen, bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 321 est adopte ^ 1'unanimite des
11 membres presents.

L'article 138 (amende) est adopte par 9 voix et
2 abstentions.

Artikel 139 Article 139

Artikel 139 wordt zonder opmerking aangenomen
met 9 stemmen, bij 2 onthoudingen.

L'article 139 est adopte sans observation par 9 voix et
2 abstentions.
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Arrive/140 en 140bis, 140tei,
140qua.ter, 140qumquies (nieuw)

Een aantal leden dienen amendement nr. 337 in met
het oog op het invoeren van twee niveau's om in
beroep te gaan tegen de beslissing tot weigering van de
vergunning van de gemachtigde ambtenaar. Het eerste
beroep wordt ingesteld bij het Stedebouwkundig Col-
lege, het tweede bij de Executieve. In de (nieuwe)
artikelen 140 en volgende wordt de procedure" georga-
niseerd naar het voorbeeld van de in de aangepaste
artikelen 125 en volgende voorziene procedure. Dit
amendement stelt het College van Burgemeester en
Schepenen eveneens in staat in beroep te gaan bij het
Stedebouwkundig College.

Een aantal leden stellen de vraag naar het nut van
dit tweevoudig beroep Zij zijn van mening dat de
uiteindelijke beslissing enkel bij de Executieve ligt. Zij
zijn eveneens ongerust over de vertraging die hierdoor
wordt veroorzaakt.

De indiener van het amendement antwoordt dat
aangezien de Executieve niet langer de vergunningen
afgeeft, zij ook niet langer moet beslissen in beroep.

De Staatssecretaris heeft geen bezwaar inzake dit
amendement. Hij herinnert eraan dat men van een
stelsel waarin geen beroep mogelijk was overstapt naar
een stelsel waarin er twee mogelijkheden zijn pm in
beroep te gaan. Publieke en prive-personen worden
dus op gelijke voet gezet.

Een lid stelt vast dat deze laatste bepaling strijdig is
met artikel 135 waarin een andere aanpak wordt voor-
zien voor publieke personen.

De indiener van het amendement antwoordt dat
men in de mogelijkheid om in beroep te gaan gelijk-
heid in de rechtspraak heeft voorzien om een eenheid
te verzekeren tussen publieke en prive-personen.

Over amendement nr. 337 ter vervanging van artikel
140 wordt artikelsgewijs gestemd.

Articles 140 et 140bis, 140ter,
740quater, J^Oquinquies (nouveaux)

Plusieurs membres introduisent un amendement
n° 337 visant ^ introduire deux niveaux de recours
contre la decision de refus de permis du fonctionnaire
delegue. Le premier recours s'exerce aupres du Col-
lege d'urbanisme, le second aupres de 1'Executif. Les
articles 140 et suivants (nouveaux) organisent la proce-
dure sur le meme modele que celui prevu aux articles
125 et suivants tels qu'adaptes. Cet amendement
permet egalement au College des Bourgmestres et
Echevins d'introduire un recours aupres du College
d'urbanisme.

Plusieurs membres s'interrogent sur 1'utilite de ce
double recours. Us sont d'avis que c'est 1'Executif seui
qui doit trancher. Us s'inquietent egalement des
retards que va occasionner ce double recours.

L'auteur de 1'amendement repond qu'etant donne
que ce n'est plus 1'Executif qui delivre les permis, ce
n'est pas lui non plus qui doit connattre du recours.

Le Secretaire d'Etat n'a pas d'objection ^ cet amen-
dement. II rappelle qu'on passe d'un systeme ou. il n'y
avait pas de recours a un systeme ou il y en a deux. Les
personnes publiques et privees sont ainsi mises sur un
pied d'egalite.

Un membre constate que cette derniere disposition
est en contradiction avec 1'article 135 qui prevoit un
traitement different pour les personnes publiques.

L'auteur de 1'amendement repond qu'une egalite est
prevue dans le processus de recours en vue d'assurer
une unite de jurisprudence entre personnes publiques
et privees.

L'amendement n° 337 remplacant 1'article 140 est
mis au vote article par article.

*** ***

Artikel 140 (nieuw) wordt aangenomen met 10 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

Artikel 140bis (nieuw) wordt aangenomen met 11
stemmen, bij 1 onthouding.

Artikel I40ter (nieuw) wordt aangenomen met 11
stemmen, bij I onthouding.

Artikel 74(?quater (nieuw) wordt aangenomen met 11
stemmen, bij 1 onthouding.

L 'article 140 (nouveau) est adopte par 10 voix contre
1 et 1 abstention.

L'article 140bis (nouveau) est adopte par 11 voix et
1 abstention.

L'article 140ter (nouveau) est adopte par 11 voix et
1 abstention.

L'article 140qv.SLter (nouveau) est adopte par 11 voix
et 1 abstention.
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Artikel 740quinquies (nieuw) wordt aangenomen met
10 stemmen, bij 2 onthoudingen.

L'article 140qu.mquies (nouveau) est adopte par
10 voix et 2 abstentions,

Artikelen 141 en 141bis (nieuw)

Een aantal leden dienen amendement nr. 338 in om
elk van de bij de beslissing van het Stedebouwkundig
College betrokken parijen in staat te stellen in beroep
te gaan bij de Executieve. Het betreft een aanpassing
van de procedure naar aanleiding van de aangenomen
amendementen op de vorige artikelen. Het amende-
ment voegt eveneens een (nieuw) artikel 141 bis in.

Articles 141 et 141bis (nouveau)

Plusieurs membres introduisent un amendement
n" 338 visant a ouvrir la procedure de recours aupres
de 1'Executif a chacune des parties concemees par la
decision du College d'urbanisme. II s'agit d'une adap-
tation de la procedure suite aux amendements qui ont
ete adoptes aux articles precedents. L'amendement
insere egalement un article 141bis (nouveau).

*** ***

- Amendement nr. 338 wordt aangenomen met 10
stemmen, bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 305 wordt door zijn indiener
ingetrokken.

Artikel 141 wordt aangenomen met 10 stemmen, bij 2
onthoudingen.

Artikel 141bis (nieuw) wordt aangenomen met 10
stemmen, bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 338 est adopte par 10 voix et
2 abstentions.

- L'amendement n° 305 est retire par son auteur.

L'article 141 est adopte par 10 voix et 2 abstentions.

L'article 141bis (nouveau) est adopte par Ie mSme
vote.

Artikel 142 Article 142

Een aantal leden dienen amendement nr. 339 in om
dit artikel in overeenstemming te brengen met de
aangenomen amendementen op de artikelen 140 en
volgende.

Een lid is ongerust over het risico van deze proce-
dure die naar een stilzwijgende instemming leidt van
de Overheid.Hij is van mening dat men de overheid
moet verplichten een beslissing te nemen inzake het
beroep.

De indiener van dit amendement antwoordt dat een
gelijkaardige procedure werd aangenomen in artikel
133.

Een lid vraagt of de Raad van State zich hierover
heeft uitgesproken. De Staatssecretaris antwoordt ont-
kennend.

***

- Amendement nr. 339 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 2.

Het aldus geamendeerde artikel 142 wordt aangenomen
met 10 stemmen tegen 1 bij 1 onthouding.

Plusieurs membres introduisent un amendement
n" 339 visant a mettre cet article en conformite avec les
amendements adoptes aux articles 140 et suivants.

Un membre s'inquiete du danger que represente
cette procedure conduisant a un accord tacite de
1'autorite. II est d'avis qu'il faut obliger 1'autorite a se
prononcer sur Ie recours.

L'auteur de 1'amendement repond qu'une procedure
similaire a ete adoptee a 1'article 133.

Un membre demande si Ie Conseil d'Etat s'est
prononce sur ce probleme. Le Secretaire d'Etat repond
par la negative.

***

- L'amendement n° 339 est adopte par 10 voix centre
2.

L 'article 142 (amende) est adopte par 10 voix centre 1
et 1 abstention.
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Ben lid onderstreept het belang om dit werk te laten
plaatsvinden binnen het raam van de stadsvernieu-
wing. Men moet echter vermijden dat de burgers
meerdere van elkaar verschillende wetgevingen moe-
ten raadplegen.

De Staatssecretaris verduidelijkt dat de Executieve
dan de woorden « van onbewoonde en onbeheerde
onroerende goederen » zai moeten definieren. Het lid
is van mening dat dit een goede referentie zou
betekenen voor de gemeenten, die dat gegeven vaak
verkeerd benaderen.

Nadat amendement nr. 302 en artikel 170 aangehou-
den w.orden, verklaart de Staatssecretaris dat de
Gemeentedienst van Belgie aan een computergrafiek
werkt die gratis ter beschikking van de gemeenten
gesteld zai worden. De gemeenten moeten er wel voor
zorgen dat de gegevens up to date blijven.

Die computergrafiek zai ook aanwijzingen bevatten
betreffende de inventaris van onroerende goederen die
noch bewoond noch beheerd worden.

De Staatssecretaris stelt dan ook mondeling een
amendement voor dat ertoe strekt het eerste lid van
artikel 170 te vervangen door de volgende bepaling :
« De gemeenten dienen een permanente inventaris bij
te houden :
1. van alle niet-bebouwde onroerende goederen

waarop bouwwerken overeenkomstig de vigerende
reglementaire bepalingen kunnen worden opge-
richt;

2. van alle bebouwde onroerende goederen die noch
bewoond noch beheerd worden ».

Amendement nr. 302 wordt ingetrokken door zijn
indiener.

Wat amendement nr. 307 betreft, herinnert de
Staatssecretaris eraan dat de gemeenten voor hun
uitrusting in informatica een financiering van 100 %
gekregen hebben. Hij vraagt dus het amendement te
verwerpen.

Amendement nr. 307 wordt dan ook door zijn
indiener ingetrokken. Hij wenst echter dat het Gewest
de specifieke noden van de diensten voor stedebouw
onderzoekt. Hij merkt ook op dat het Gewest systema-
tisch in beperkte mate aan de vraag van de gemeenten
tegemoetkomt.

***

- Het mondelinge amendement van de Executieve,
zoals hoger geformuleerd, wordt aangenomen met
11 stemmen bij 2 onthoudingen.
H.et aldus geamendeerde artikel 170 wordt aangeno-

men met 10 stemmen bij 2 onthoudingen.

Un membre souligne 1'interet de placer cette demar-
che dans Ie cadre de la renovation urbaine. II faut
cependant eviter d'imposer aux citoyens la consulta-
tion de plusieurs legislations differentes.

Au Secretaire d'Etat qui precise que 1'Executif devra
alors definir les termes « d'immeubles non habites et
non exploites », Ie membre considere que cela consti-
tuerait une bonne reference pour les communes qui
sou vent apprehendent tres mal cette donnee.

Apres que 1'amendement n° 302 et 1'article 170 ont
ete reserves, Ie Secretaire d'Etat declare qu'un support
graphique iniormatis6 est en cours de realisation par Ie
Service Communal de Belgique et qu'il sera mis
gratuitement a la disposition des communes. Celles-ci
devront toutefois en assurer la mise a jour.

Ce support graphique comprendra egalement des
indications en ce qui concerne 1'inventaire des immeu-
bles batis qui ne sont ni habites, ni exploites.

Le Secretaire d'Etat depose des lors un amendement
oral visant a remplacer le premier alinea de 1'article
170 par la disposition suivante : « Les communes sont
tenues d'etablir un inventaire permanent :

1. de tous les immeubles non batis susceptibles de
recevoir des constructions selon les dispositions
reglementaires en vigueur;

2. de tous les immeubles batis qui ne sont ni habites,
ni exploites ».

L'amendement n° 302 est des lors retire par son
auteur,

En ce qui conceme \'amendement n° 307, le Secre-
taire d'Etat rappelle que les communes beneficient
d'un financement a 100 % pour leur informatisation. II
demande done le rejet de cet amendement.

L'amendement n° 307 est des lors retire par son
auteur qui souhaite cependant que la Region puisse
examiner specifiquement les besoins des services d'ur-
banisme et qui fait observer que les demandes des
communes sont systematiquement rabotees par la
Region.

***

- L'amendement oral de 1'Executif, tel que libelle ci-
dessus, est adopte par 11 voix et 2 abstentions.

L'article 170 (amende) est adopte par 10 voix et 2
abstentions.
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Artikel 171 Article 171

Een lid merkt op dat deze bepaling reeds bestond in
de wet van 29 maart 1962, maar dat ze nooit werd
toegepast. Hij vraagt de Staatssecretaris zich er open-
lijk toe te verbinden dit artikel toe te passen.

Un membre fait remarquer que cette disposition
existait dej^ dans la loi du 29 mars 1962, mais qu'elle
n'a jamais ete appliquee effectivement. II souhaite une
declaration d'intention du Secretaire d'Etat s'enga-
geant a faire appliquer cet article.

De Staatssecretaris verwijst het lid naar bladzijde 41
van het commentaar bij de artikelen, waar het gaat
over de informatie verstrekt door de notarissen. Hij
legt uit dat de tekst verbeterd werd ten opzichte van
wat bestond sinds 1962. Dit toont duidelijk de wil van
de Executieve dit artikel toe te passen.

Een lid wijst erop dat het grootste deel van de
verkoop van onroerende goederen door makelaars en
particulieren gebeurt. Het lid vindt het dan ook
normaal dat de verplichtingen opgelegd aan de notaris-
sen ook voor hen geldig zouden zijn.

Een rapporteur wijst erop dat de notarissen ministe-
riele ambtenaren zijn die het monopolie van bepaalde
akten hebben. De inlichtingen die ze verstrekken zijn
van officiele aard. Op het vlak van de verkoopbelofte
kunnen de makelaars en de particulieren de inlichtin-
gen die ze verstrekken niet via authentieke akten
garanderen. Men moet het publiek niet wijsmaken dat
de inlichtingen verstrekt door de makelaars een wette-
lijke waarde hebben. Daarbij, de reglementering van
deze sector behoort tot de bevoegdheid van de natio-
nale wetgever.

Een lid stelt hier tegenover dat de verkoopbelofte
geldt als verkoop. Wanneer de verkoopbelofte bij de
notaris komt, is de verkoop reeds gebeurd. De open-
baarmaking moet dus gebeuren voor de verkoopbe-
lofte en niet op het ogenblik dat de verkoopakte
verleden wordt.

Le Secretaire d'Etat renvoie Ie membre a la page 41
du commentaire des articles concernant les informa-
tions donnees par les notaires. II explique que le texte
a ete ameliore par rapport a ce qui existait depuis 1962,
ce qui traduit bien la volonte de 1'Executif de faire
appliquer cet article.

Un membre fait remarquer que la plupart des ventes
de biens immobiliers sont faites par des agents immo-
biliers ou par des particuliers. II semble des lors
normal que des obligations imposees aux notaires leur
soient imposees egalement.

Un rapporteur fait remarquer que les notaires sont
des officiers publics qui ont le monopole de certains
actes. Les informations qu'ils donnent ont un caractere
officiel. Au niveau du compromis de vente, les agents •
immobiliers et les particuliers n'ont pas la possibility
de garantir par des actes authentiques les renseigne-
ments qu'ils donnent. II ne faut pas faire croire au
public que les renseignements donnes par les agents
immobiliers ont une valeur legale. En outre, la regle-
mentation de ce secteur est du domaine du legislateur
national.

Un membre objecte a cette argumentation le fait
que le compromis de vente vaut vente. Lorsque le
compromis de vente arrive chez le notaire, la vente est
deja faite. La publicity doit done @tre assuree avant le
compromis de vente, et non pas au moment du passage
de 1'acte.

De Staatssecretaris antwoordt dat de positie van de
notaris en van de makelaar totaal verschillend zijn.
Dergelijke bepaling zou enkel gevolg hebben als ze
een sanctie zou inhouden, wat tot de bevoegdheid van
de nationale wetgever lijkt te behoren. In deze mate-
rie, is het niet gemakkelijk verder te gaan dan de wet
van 29 maart 1962.

Le Secretaire d'Etat repond que les positions du
notaire et de 1'agent immobilier sont totalement diffe-
rentes. Une telle disposition ne pourrait avoir d'effet
que si elle comportait une sanction, ce qui parait etre
du domaine de la legislation nationale. Dans ce
domaine, il n'est pas facile d'aller plus loin que la loi
du 29 mars 1962.

Een lid dient een amendement nr. 366 in dat beoogt
de verplichtingen waarvan sprake in dit artikel op te
leggen aan iedere persoon die een onroerend goed te
koop stelt. De kennis van de stedebouwkundige
bestemming van het goed voor de verkoop is een
essentieel gegeven dat toelaat zich tegen de verkoper
te keren in geval van misleiding of dolus.

Un membre introduit un amendement n° 366 visant a
imposer les obligations dont question a cet article ^
toute personne mettant en vente un bien immobilier.
La connaissance de la destination urbanistique du bien
avant la vente est un element essentiel permettant de
se retourner centre le vendeur en cas de trompene ou
de dol.
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Een lid antwoordt dat de wet de notarissen verplicht
de stedebouwkundige bestemming van bet goed voor
het verlijden van de akte na te gaan. Als er bedrog is
aangaande de bestemming van het goed, wordt auto-
matisch het gemene recht toegepast en kan de koper
zich tegen de verkoper keren.

Een lid repliceert dat de koper nooit zai kunnen
aantonen dat hij bedrogen werd. Dit amendement
biedt hem een argument dat hij kan laten gelden voor
de rechter.

Een lid stelt voor een bijkomend artikel op te stellen
ertoe strekkende het feit van valse inlichtingen te
verstrekken aangaande de stedebouwkundige bestem-
ming van een goed bij een verkoop, als een misdrijf te
beschouwen.

De Staatssecretaris deelt deze overtuiging. Men zou
moeten overwegen of er een artikel 171bis opgesteld
kan worden zodat dit probleem geregeld wordt. Hij
voegt eraan toe dat deze bepaling een sanctie moet
bevatten opdat ze niet zonder gevolg zou blijven.

Een lid merkt op dat ook zonder de sanctie de
bewijslast automatisch omgekeerd wordt.

Een lid vestigt de aandacht op het gevaar dat zo'n
bepaling zou kunnen inhouden, als de bestemming van
het goed na een aantal jaar zou veranderd worden.
Zou de verkoper op basis van zo'n bepaling de
teruggave van het goed kunnen eisen ?

Un membre repond que la loi oblige les notaires a
verifier la destination urbanistique du bien avant la
passation de 1'acte. S'il y a tromperie quant a la
destination du bien, Ie droit commun s'applique auto-
matiquement, et 1'acheteur peut se retourner contre Ie
vendeur.

Un membre replique que 1'acheteur ne pourra
jamais prouver qu'il a ete trompe. Cet amendement lui
permettrait d'avoir un argument a faire valoir aupres
du juge.

Un membre propose alors la redaction d'un article
supplementaire visant a eriger en infraction Ie fait de
donner de fausses indications quant a la destination
urbanistique d'un bien lors d'une vente.

Le Secretaire d'Etat est d'avis que cette voie est la
meilleure. II faudrait envisager un article 1716(5 afin de
regler ce probleme. II ajoute que pour que cette
disposition ait un effet, elle doit etre accompagnee
d'une sanction.

Un membre indique que meffle s'il n'y a pas de
sanction, il y a automatiquement renversement de la
charge de la preuve.

Un membre attire 1'attention sur le danger que
pourrait constituer une telle disposition si apres un
certain nombre d'annees la destination du bien venait
a etre changee. Cela voudrait-il dire que le vendeur
pourrait sur la base d'une telle disposition demander la
retrocession du bien ?

***

- Amendement nr. 366 wordt ingetrokken door zijn
indiener na het voorstel een artikel 171bis in te
voegen.

Artikel 171 wordt aangenomen met 10 stemmen bij 2
onthoudingen.

***

L'amendement n° 366 est retire par son auteur suite
a la proposition d'introduction d'un article 171bis.

L'article 171 est adopte par 10 voix et 2 abstentions.

Artikel 171bis (nieuw) . Article 171bis (nouveau)

Een amendement nr. 367, ondertekend door alle
fracties van de Raad, stelt de toevoeging voor van een
nieuw artikel 171bis dat de meest recente aanduiding
van de stedebouwkundige bestemming van het goed
opiegt aan iedereen die een goed verkoopt, verhuurt,
een erfpacht of een opstalrecht overdraagt. Deze
bepaling zou een efficient middel moeten zijn om op te
treden tegen de illegale wijziging van de bestemmin-
gen.

Een auteur verwijst dienaangaande naar zijn opmer-
king tijdens de algemene bespreking.

Un amendement n° 367, signe par tous les groupes du
Conseil, propose 1'adjonction d'un nouvel article
nibis qui impose 1'indication par toute personne qui
met en vente, offre en location, en emphyteose ou en
superficie un bien immobilier, de la destination urba-
nistique la plus recente de ce bien. Cette disposition
devrait etre un moyen de lutter efficacement contre la
modification illegale des affectations.

Un auteur renvoie a ce propos a son intervention
dans la discussion generate.
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De Staatssecretaris gaat akkoord met dit amende-
ment vermits tegemoetgekomen is aan het voorbehoud
dat hij had uitgesproken op legistiek vlak.

Le Secretaire d'Etat peut se rallier a cet amende-
ment, toutes les reserves legistiques qu'il avait formu-
16es ayant 6te levees.

*** ***

Amendement nr. 367 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 13 aanwezige leden.

L'amendement n° 367 est adopte a 1'unanimite des
13 membres presents,

Artikel 172 Article 172

Verscheidene leden dienen een amendement nr. 336
in ertoe strekkende het artikel te doen vervallen,
evenals het hoofdstuk waarvan het deel uitmaakt.
Deze bepaling, die in de organieke wet van 29 maart
1962 ingevoegd werd om de inflatie te bestrijden, heeft
in de huidige economische context geen zin meer.
Vanaf nu zai de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
oordelen over de opportuniteit de Executieve de
machtiging te verlenen dergelijke maatregelen te tref-
fen indien de economische toestand dit verantwoordt.

De Staatssecretaris bevestigt dat deze bepaling in
1974 ingevoerd werd om aan een bepaalde economi-
sche conjonctuur tegemoet te komen. Van deze bepa-
ling werd sedertdien geen gebruik meer gemaakt. De
Brusselse Hoofdstedelijk Raad is een eenkamerstelsel
en kan veel beter dan de nationale wetgevende
Kamers op dit soort toestand reageren .

Amendementen nrs 308 en 309 worden ingetrokken
door him indiener.

Plusieurs membres introduisent un amendement
n° 336 visant a supprimer cet article ainsi que le
chapitre dans lequel il est insert. En effet, cette
disposition inseree dans la loi organique du 29 mars
1962 pour lutter centre 1'inflation, n'a plus de sens
dans le contexte economique actuel. C'est d^sormais le
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale qui jugera
de 1'opportunite d'habiliter 1'Executif a prendre de
telles mesures si des circonstances 6conomiques le
justifient.

Le Secretaire d'Etat confirme que cette disposition a
et6 mise en place en 1974 pour repondre a une
conjoncture economique particuliere, mais que celle-ci
n'a plus ete utilisde depuis. Le Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale 6tant un organe monocameral, il
est beaucoup plus a meme de r6pondre rapidement a
ce type de situation que les Chambres legislatives
nationales.

Les amendements a" 308 et 309 sont retires par leur
auteur.

* *
Sfilt S|i>|t

- Amendement nr. 336 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 11 aanwezige leden.

Een lid stelt vast dat hoofdstuk 3 wegvalt; aangezien
het lid de inhoud van titel 4 wil verduidelijken, wenst
hij het opschrift ervan « Bepalingen van verschillende
aard » te vervangen door « Stedebouwkundige regle-
menten en inlichtingen » (amendement nr, 332).

- Amendement nr. 332 wordt aangenomen ihet 9
stemmen bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 336 est adopte a l'unanimit6 des
11 membres presents.

Un membre, constatant la disparition du chapitre 3
et voulant preciser le contenu du titre 4 souhaite
remplacer 1'intitule de ce dernier « Dispositions diver-
ses » par « Des reglementations d'urbanisme et des
renseignements » (amendement n" 332).

- L'amendement n° 332 est adopt6 par 9 voix et
2 abstentions.

Artikel 173

Een lid dient een amendement nr. 356 in dat beoogt
onder de misdrijven ook die gevallen te plaatsen waar
toch wordt gewerkt hoewel door de gemachtigde
ambtenaar of door het aantekenen van beroep de
vergunning was geschorst of nietig verklaard.

Article 173

Un membre introduit un amendement (n° 356) visant
a prendre en compte parmi les infractions le cas de
travaux executes alors que le permis a 6t6 suspendu ou
annule par le fonctionnaire d61egue ou par 1'exercice
d'un recours.
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Een lid dient een amendement nr. 354 in dat ertoe
strekt om het 4° te doen vervallen. Deze schrapping is een
gevolg van een goedkeuring van amendement nr. 336.

Een lid dient een amendement nr. 357 in dat ertoe
strekt onder de overtredingen de niet-betaling van de
stedebouwkundige lasten op te nemen.

Een lid wijst erop dat daarmee reeds in het 3° van dit
artikel rekening werd gehouden.

Bijgevolg wordt amendement nr. 357 door zijn indie-
ner ingetrokken.

Een lid merkt op dat in het gewone taalgebruik het
woord « infraction » in het Nederiands « inbreuk »
betekent en het woord « misdrijf »in bet Frans vertaald
wordt als « crime ».

In deze ordonnantie wenst men echter een striktjuri-
dische terminologie te gebruiken, refererend naar het
Strafwetboek. Daar wordt de term « misdrijf » de over-
koepelende term voor misdaden, wanbedrijven en over-
tredingen. In het Pransrespectievelijk,« infraction »en
indeonderverdeling :« crime, delitet contravention »,
naargelang de ernst van het misdrijf.

Nadat amendement nr. 356 en artikel 173 werden
aangehouden, dienen meerdere leden een amendement
nr. 368 in dat aan het slot van het 3° van artikel 173 de
woorden « een reclame te ontwerpen die niet overeen-
stemt met debepalingen van artikel nibis »wiltoevoe-
gen. Volgens een van de indieners is dit amendement het
logische gevolg van dit nieuw artikel.

Een lid vraagt zich af waarom in het nieuwe opschrift
van het 3° niet naar artikel 171 wordt verwezen.

Een rapporteur onderstreept dat de notarissen deon-
tologische en wettelijke verplichtingeil in acht moeten
nemen en dat het volgens hem niet nodig is een bijko-
mende strafbepaling toe te voegen.

De Staatssecretaris vraagt de indieners hun amende-
ment nr. 356 in te trekken. Hij stelt voor dat de Execu-
tieve voor de tweede lezing dit idee nagaat. Indien de
indieners dit wensen, zai het hen nog altijd mogelijk zijn
hun amendement opnieuw in te dienen.

Mits deze voorwaarde, wordt amendement nr. 356
door zijn indieners ingetrokken.

***

- Amendement nr. 354 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 10 aanwezige leden.

- Amendement nr. 368 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 13 aanwezige leden.

Het aldus geamendeerde artikel 173 wordt aangeno-
men met 10 stemmen bij 2 onthoudingen.

Un membre introduit un amendement n° 354 visant ^
supprimer Ie 4°. Cette suppression est une consequence
de 1'adoption de 1'amendement n° 336.

Un membre introduit un amendement n° 357 visant ^
eriger en infraction Ie fait de ne pas executer les charges
d'urbamsme.

Un membre fait remarquer que celles-ci sont dej^
prises en compte dans Ie tertio de cet article.

L'amendement n° 357 est des lors retire par son auteur.

Un membre fait remarquer que, dans la langue nor-
male, Ie mot« infraction » est rendu en neerlandais par
«inbreuk » et que Ie mot « misdrijf » est rendu en
francais par « crime ».

Toutefois dans cette ordonnance, on souhaite utiliser
une terminologie strictement juridique qui se refere au
Code penal. Dans celui-ci, Ie terme « misdrijf » englobe
les notions de crimes, delits et contraventions»En fran-
cais il s'agit du terme « infraction » qui est rendu par les
notions de crime, delit ou contravention en fonction de la
gravite de 1'infraction.

Apres que 1'amendement n° 356 et 1'article 173 ont ete
reserves, plusieurs membres introduisent un amende-
ment n° 368, qui ajoute b la fin du 3° de 1'article 173, les
mots : « ou de realiser une publicity non conforme aux
dispositions prevues par 1'article nibis ». Selon un de
ses auteurs, cet amendement est la consequence logique
de ce nouvel article.

Un membre demande pourquoi il n'est pas fait refe-
rence, dans Ie nouveau libell6 du 3°, ^ 1'article 171.

Un rapporteur souligne que les notaires sont lies par
des obligations deontologiques et legales et qu'il ne lui
parait pas necessaire d'ajouter une sanction penale com-
plementaire.

Quant & 1'amendement n° 356, Ie Secretaire d'Etat
demande ^ ses auteurs de Ie retirer. II suggere que
1'Executif examine cette idee avant la deuxieme lecture;
si les auteurs Ie souhaitent, il leur sera toujours loisible de
redeposer leur amendement.

Moyennant cette condition, 1'amendement n° 356 est
retire par ses auteurs.

**

- L'amendement n° 354 est adopte ^ 1'unanimite des 10
membres'presents.

- L'amendement n° 368 est adopte h 1'unanimite des 13
membres presents.

L'article 173 (amende) est adopte par 10 voix et
2 abstentions.
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Artikell74 Article 174

Een lid dient een amendement nr. 310 in dat beoogt
het College van burgemeester en schepenen de
bevoegdheid te geven de ambtenaren en de technische
bedienden van de gemeenten het proces-verbaal te
laten opstellen.

De Staatssecretaris is geen voorstander van dit
amendement, om redenen van bevoegdheidssamen-
hang. Hij zegt echter dat de gemeentelijke ambtenaren
op voorstel van het College van burgemeester en
schepenen zullen worden aangewezen.

Een lid wijst erop dat de wet van 2 augustus 1963 op
het gebruik van de talen in de bestuurszaken bepaalt
dat de Vice-Gouverneur van de provincie Brabant de
regering voorstellen moet doen en het beleid inzake
ruimtelijke ordening en uitrusting van het grondgebied
van Brussel-Hoofdstad moet coordineren, Hij vraagt
de Staatssecretaris of deze wetten worden toegepast.

De Staatssecretaris leest de volgende juridische
nota :

«Betreffende de rol van de Vice-Gouverneur
inzake ruimtelijke ordening in het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest;

Artikel 6, § 3 van de wet van 2 augustus 1963 op het
gebruik van de talen in bestuurszaken bepaalt dat de
Vice-Gouverneur de regering voorstellen moet doen
en het beleid ruimtelijke ordening en uitrusting van het
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
moet coordineren.

Deze bepalingen verwijzen naar de rol van de
Nationale gouverneur inzake ruimtelijk ordening.

Krachtens artikel 4 van de wet van 12 januari 1989,
die zeif verwijst naar de bepalingen van de bijzondere
wetten van 8 augustus 1980 en 1988 op de hervorming
van de instellingen, heeft de Nationale gouverneur
geen enkele bevoegdheid meer inzake ruimtelijke
ordening, Bijgevolg moet de Vice-Gouverneur in dit
domein de nationale regering hoe dan ook voorstellen
doen.

Men kan zich afvragen of, als gevolg van de defini-
tieve regionalisering, het woord « regering » niet uit-
drukkelijk door «Executieve van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest » zou moeten worden ver van-
gen. Hierbij moet men rekening houden met het feit
dat dergelijke bevoegdheid voor de Vice-Gouverneur
volledig in strijd is met de door de grondwetgever en
de bijzondere wetgever nagestreefde bevoegdheidsver-

Un membre introduit un amendement n" 310 visant ^
confier au College des bourgmestre et echevins 1'habi-
litation des fonctionnaires et agents techniques des
communes a dresser proces-verbal.

Le Secretaire d'Etat n'est pas favorable a 1'amende-
ment pour des motifs de coherence de competence. II
indique neanmoins que les fonctionnaires communaux
seront designes sur proposition du College des bourg-
mestre et echevins.

Un membre fait remarquer que la loi du 2 aout 1963
sur 1'emploi des langues en matiere administrative
prevoit que le Vice-Gouverneur de la province de
Brabant est charge de proposer au gouvernement et de
coordonner la politique de l'am6nagement et de 1'equi-
pement du territoire de Bruxelles-Capitale. II
demande au Secretaire d'Etat ce qu'il en est de
1'application de cette loi.

Le Secretaire d'Etat lit la note juridique suivante :

«Concernant le role du Vice Gouverneur en
matiere d'amenagement du territoire pour le territoire
de la Region Bruxelles-Capitale;

L'article 6 § 3 de la loi du 2 aout 1963 sur 1'emploi
des langues en matiere administrative prevoit que le
Vice Gouverneur est charge de « proposer au gouver-
nement et de coordonner la politique de 1'amenage-
ment et de 1'equipement du territoire Bruxelles-Capi-
tale ».

Ces dispositions font reference au r61e du gouverne-
ment national en matiere d'amenagement du terri-
toire.

En vertu de 1'article 4 de la loi du 12 janvier 1989
faisant reference lui-meme aux dispositions des lois des
8 aout 1980 et 1988 speciales de reformes institution-
nelles,*.le gouvernement national n'a plus aucune
competence en matiere d'amenagement du territoire.
De ce fait il n'appartient plus au Vice-Gouverneur de
proposer quoi que ce soit dans ce domaine au gouver-
nement national.

Quant a savoir si, du fait de la regionalisation
definitive, on ne doit pas implicitement remplacer le
mot « gouvernement » par « Executif de la Region
Bruxelles-Capitale », on doit considerer que conferer
un tel pouvoir au Vice-Gouverneur est tout a fait
contraire a la repartition des competences voulues par
le constituant et le legislateur special. En effet, recon-
nattre une telle competence au Vice-Gouverneur
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deling. Inderdaad, de Vice-Gouverneur dergelijke
bevoegdheid toekennen, zou een onaanvaardbare
inbreuk zijn op de bevoegdheden van de Executieve
van het Brusselse Hoofdstelijk Gewest en onder andere
op haar initiatiefrecht om het beleid inzake ruimtelijke
ordening en uitrusting van het Gewest uit te stippelen of
te coordineren.

Bijgevolg moet paragraaf 3 van artikel 6 van de wet
van 2 augustus 1964 in zijn 4" als zonder bestaansreden
beschouwd worden.

Inzake het koninklijk besluit van 13 januari 1964 tot
vaststelling van de bevoegdheid van de Vice-Gouver-
neur van de provincie Brabant, en in het bijzonder in
het 5° van artikel 1 dat de verdeling regelt van de aan de
Gouverneur toegekende bevoegdheden onder de Gou-
verneur en de Vice-Gouverneur van de provincie Bra-
bant inzake de wetten betreffende ruimtelijke ordening
en de stedebouw, moet worden vastgesteld dat vanaf
het ogenblik dat een ordonnantie de provincie eike
bevoegdheid op het vlak van ruimtelijke ordening ont-
neemt, de op dit vlak aan de Vice-Gouverneur toege-
kende bevoegdheden ambtshalve vervallen.

Dit ook al omdat de ordonnantie kracht van wet heeft
en de verdeling van de bevoegdheden tussen de Gou-
verneur en de Vice-Gouverneur slechts via verorde-
nende bepalingen wordt geregeld. »

Een lid wenst dat de Executieve verduidelijkt wat zij
verstaat onder ambtenaren van het Gewest. Bovendien
wenst hij te weten of de gemachtigde ambtenaren zeif-
standig optreden; of moeten ze, om een proces-verbaal
op te maken, de toestemming van hun oversten hebben.

De Staatssecretaris antwoordt dat de ambtenaren die
een proces-verbaal mogen opmaken de ambtenaren
van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest zijn, zowel vastbenoemden als contractuelen.

De Staatssecretaris zegt dat volgens hem de ambtena-
ren voor het opstellen van een proces-verbaal deze
toestemming van hun oversten niet nodig hebben.

***

constituerait un empietement inacceptable sur les com-
petences de 1'Executif de la Region Bruxelles-Capitale
et notamment de son droit d'initiative d'envisager ou de
coordonner sa politique de 1'Amenagement du Terri-
toire et de 1'equipement de la Region.

De ce fait, on doit considerer que Ie paragraphe 3 de
1'article 6 de la loi du 2 aout 1963, dans son 4° n'a plus
aucun objet.

Quant a 1'arrete royal du 13 janvier 1964 determinant
les attributions du Vice-Gouverneur de la province de
Brabant, et plus particulierement de son article I", 5°
qui regle Ie partage des pouvoirs attribues au.Gouver-
neur entre Ie Gouverneur et Ie Vice-Gouverneur de la
province de Brabant en ce qui concerne les lois relatives
a 1'amenagement du territoire et de 1'urbanisme, il y a
lieu de constater que des 1'instant ou une ordonnance
enleve tout pouvoir a la province dans Ie domaine de
1'amenagement du territoire, les competences attri-
buees dans ce domaine au Vice-Gouverneur tombent
d'office.

Cela d'autant que 1'ordonnance a une valeur equiva-
lente a celle de la loi et que la repartition des competen-
ces entre Ie Gouverneur et Ie Vice-Gouverneur n'est
reglee que par disposition reglementaire. »

Un'membre souhaite que 1'Executif precise ce qu'il
entend par agent de la region. De.plus, il souhaite savoir
si les agents habilites sont autonomes ou s'ils doivent
avoir 1'autorisation de leurs superieurs pour dresser un
proces-verbal.

Le Secretaire d'Etat repond que les agents habilites a
dresser un proces-verbal sont les agents du Ministere de
la Region bruxelloise, aussi bien les statutaires que les
contractuels.

Pour ce qui est de savoir si les agents ont besoin de
1'autorisation de leurs superieurs pour dresser un pro-
ces-verbal, le Secretaire d'Etat indique que selon lui
cette autorisation n'est pas necessaire.

***

- Amendement nr. 310 wordt verworpen met 7 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

Artikel 174 wordt aangenomen met 7 stemmen bij 2
onthoudingen.

- L'amendement n° 310 est rejete par 7 voix centre 1 et
1. abstention.

L'article 174 est'adopte par 7 voix et2 abstentions.

Artikel 175

Een rapporteur dient een mondeling amendement in
dat ertoe strekt voor het woord «staking»

Article 175

Un rapporteur propose un amendement oral visant a
inserer le mot « immediate » entre le mot « interrup-
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het woord « onmiddelijk »in te voegen en in de Franse
tekst het woord « de » tussen het woord « ou » en het
woord « 1'accomplissement ». Dit om te vermijden dat
een feitelijke termijn het bevel ongedaan maakt.

tion » et les mots « des travaux », et Ie mot « de »
entre Ie mot « ou » et Ie mot « 1'accomplissement ». II
s'agit d'eviter qu'un delai de fait ne permette de rendre
1'ordre inoperant.

*** ***

- Dit amendement wordt aangenomen bij eenparig-
heid van de 8 aanwezige leden.

Het aldus geamendeerde artikel 175 wordt aangeno-
men bij eenparigheid van de 8 aanwezige leden.

- Cet amendement est adopte a 1'unanimite des
8 membres presents.

L'article 175 (amende) est adopte a 1'unanimite des 8
membres presents.

Artikel 176

Artikel 176 wordt zonder opmerkingen aangenomen
bij eenparigheid van de 8 aanwezige leden.

Article 176

L'article 176 est adopte sans observations a 1'unani-
mite des 8 membres presents.

Artikel 177

Artikel 171 wordt zonder opmerkingen aangenomen
bij eenparigheid van de acht aanwezige leden.

Article 177

L'article 177 est adopte sans observations a 1'unani-
mite des 8 membres presents.

Artikel 178 Article 178

Een lid dient een amendement nr. 358 in dat ertoe
strekt de verplichting tot het in de oorspronkelijke
staat herstellen uit te breiden tot de vergunningen
waarvan de uitvoering gedurende een jaar werd onder-
broken en die bijgevolg verlopen zijn.

De Staatssecretaris antwoordt dat dit hem een te
radicale straf lijkt, gelet op het feit dat werven kunnen
worden stilgelegd wegens erfopvolging of faillisse-
ment.

De indiener van het amendement zegt dat het gaat
om een mogelijkheid voor het College van burgemees-
ter en schepenen om verlaten werven in de vorige staat
te herstellen.

Un membre introduit un amendement n" 358 visant a
etendre 1'obligation de remise en etat aux permis dont
1'execution a ete interrompue pendant un an et qui de
ce fait sont perimes.

Le Secretaire d'Etat repond que cela lui semble une
sanction trop radicale compte tenu du fait que les
chantiers peuvent etre arretes pour des raisons d'heri-
tage ou de faillite.

L'auteur de 1'amendement replique qu'il s'agit d'une
possibility pour le College des bourgmestre et echevins
de demander la remise en etat de chantiers abandon-
nes.

*** ***

- Amendement nr. 358 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem.

Artikel 178 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1
onthouding.

L'amendement n° 358 est rejete par 9 voix contre 1.

L'article 178 est adopte par 9 voix et 1 abstention.

Artikel 179

Een lid dient amendement nr. 355 in om de maxi-
mumgrens van de boetes op te trekken tot 300.000
frank in het Iste lid, en tot 600.000 frank in het 3de lid.

Article 179

Un membre introduit un amendement n° 355 visant a
augmenter le plafond des amendes jusqu'a 300.000
francs au 1" alinea, et jusqu'a 600.000 francs au
3° alinea.
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De in de wet inzake Ruimtelijke Ordening van 1962
voorziene sancties schrikten niet voldoende af.
Daarom moeten zij verstrengd worden zodat zij op een
met leefmilieu vergelijkbaar niveau komen.

Een lid meent dat gezien de financiele belangen
inzake ruimtelijke ordening en stedebouw, men deze
maximumgrens moet optrekken tot 1.000.000 frank
(amendement nr.. 359).

De Staatssecretaris wijst erop dat hij instemt met het
principe van overeenstemming met de vigerende sanc-
ties inzake leefmilieu.

Les sanctions prevues dans la loi organique de 1962
n'etaient pas suffisamment dissuasives. C'est pourquoi
il convient de les renforcer pour se situer ^ un niveau
comparable a celui en vigueur en matiere d'environne-
ment.

Un membre estime que vu les enjeux financiers en
matiere d'amenagement du territoire et d'urbanisme,
il convient de porter ce plafond a 1.000.000 de francs
(amendement n° 359).

Le Secretaire d'Etat indique qu'il est d'accord sur Ie
principe d'une coherence avec les sanctions en vigueur
en matiere d'environnement.

*** **

- Amendement nr. 355-A en B wordt aangenomen bij
eenparigheid van de 10 aanwezige leden.

- Amendement nr. 359 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem.

- Amendement nr. 355-C wordt aangenomen bij een-
parigheid van de 10 aanwezige leden

Het aldus geamendeerde artikel 179 wordt aangeno-
men bij eenparigheid van de 10 aanwezige leden.

- L'amendement n° 355-A et B est adopte a 1'unani-
mite des 10 membres presents.

- L'amendement n° 359 est rejete par 9 voix contre 1.

- L'amendement n° 355-C est adopte a 1'unanimite des
10 membres presents.

L'article 179 (amende) est adopte a 1'unanimite des
10 membres presents.

Artikel 180 -Article 180

Een lid dient amendement nr. 360 in om de recht-
bank in staat te stellen een dwangsom aan de door hem
bevolen maatregel toe te voegen.

De Staatssecretaris antwoordt dat dit werd voorzien
in het bij de Raad van State ingediende voorontwerp,
de Raad van State was van oordeel dat het Gewest ter
zake niet bevoegd is. Daarom heeft de Executieve
deze bepaling niet in het ontwerp overgenomen.

Een rapporteur betreurt het standpunt van de Raad
van State maar wijst erop dat de rechtbanken altijd
dwangsommen kunnen bevelen en dat niets de
gemachtigde ambtenaar verhindert erom te vragen.
Aangezien de Raad van State het niet goed vond dat
deze dwangsommen in het ontwerp van ordonnantie
werden opgenomen wenst de eenparige Commissie dat
men deze dwangsommen bij de rechtbanken kan
aanvragen.

Een lid meent dat de argumentatie van de Raad van
State betwistbaar is en wenst dat dit probleem voor het
Arbitragehof wordt gebracht. Het lid onderstreept het
feit dat de Executieve het advies van de Raad van
State niet steeds gevolgd heeft.

***

Un membre introduit un amendement n° 360 visant a
permettre au tribunal d'assortir la mesure qu'il
ordonne d'une astreinte.

Le Secretaire d'Etat repond que cela etait prevu dans
1'avant-projet soumis au Conseil d'Etat qui a estime
que cette matiere n'est pas de la competence regio-
nale. L'Executif n'a des lors pas repris cette disposition
dans le projet.

Un rapporteur regrette la position du Conseil d'Etat
mais fait remarquer que les tribunaux peuvent toujours
ordonner des astreintes et que rien n'empeche le
fonctionnaire delegue de les solliciter. Etant donne
que le Conseil d'Etat a refuse que 1'on puisse inserer
les astreintes dans le projet d'ordonnance, le souhait
de la commission unanime est que 1'on puisse les
solliciter aupres des tribunaux.

Un membre trouve que 1'argumentation du Conseil
d'Etat est contestable et souhaite que 1'on pose le
probleme devant la Cour d'arbitrage. II souligne le fait
que 1'Executif n'a pas toujours suivi 1'avis du Conseil
d'Etat.

***
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- Amendement nr. 360 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem.

Artikel 180 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1
onthouding.

Artikel 181

De indiener van amendement nr, 361 meent dat het
in de vorige staat herstellen van de plaats of de
uitvoering van de werken door de bevoegde overheden
bij het tekortschieten van de overtreder geen mogelijk-
heid maar een verplichting moet zijn.

De Staatssecretaris vraagt dit amendement te ver-
werpen. Het in gebreke blijven van de politieke macht,
kan altijd het voorwerp zijn van een interpellattie.
Hier een mogelijkheid door een verplichting vervan-
gen, kan tot machtsmisbruik leiden.

Als tekstcorrectie vervangt de Commissie het woord
« pourront » in het eerste lid van de Franse tekst door
« peuvent ». De Nederlandse tekst is correct.

De indiener van amendement nr. 362 verklaart dat
het niet nodig lijkt een bijkomende administratieve
toelating te vragen om de door een Rechtbank opge-
legde werken uit te voeren.

De Staatssecretaris meent dat de Rechtbank niet als
vergunningsafgever moet worden gebruikt : dit is de
rol van de Stedebouwkundige Overheid. Hij voegt
eraan toe dat de huidige praktijk zonder probleem
sedert bijna 30 jaar werkt.

Volgens een lid is het amendement overbodig.
Vermits de Rechtbank op vraag van de Overheid
beslist, is uiteraard geen vergunning nodig.

De Staatssecretaris is niettemin van mening dat men
voor sommige werken Stedebouwkundige waarborgen
nodig heeft; hij verwijst naar artikel 180.

***

- Amendement nr. 361 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem.

- Amendement nr. 362 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem.

Artikel 181 wordt goedgekeurd met 9 stemmen bij 1
onthouding.

Artikel 182

De indiener van amendement nr. 363 verwijst naar
zijn schriftelijke verantwoording. Hij trekt het tweede
lid van dit amendement in, aangezien een vorig
amendement, in dezelfde zin, werd verworpen.

L'amendement n° 360 est rejete par 9 voix centre 1.

L'article 180 est adopte par 9 voix et 1 abstention.

Article 181

L'auteur de Vamendement n0 361 considere que la
remise en etat des lieux ou 1'execution de travaux par
les autorites competentes en cas de carence du contre-
venant ne doit pas constituer une faculte mais une
obligation.

Le Secretaire d'Etat demande Ie rejet de cet amende-
ment. La carence du pouvoir politique, explique-t-il,
peut toujours faire 1'objet d'une interpellation. Rem-
placer ici une faculte par une obligation risque de
conduire a des exces.

A titre de correction de texte, la Commission
remplace le verbe « pourront », au premier alinea de
1'article, par « peuvent ».

L'auteur de Vamendement n0 362 explique qu'il ne
paratt pas necessaire de sollicker une autorisation
administrative complementaire pour realiser les tra-
vaux ordonnes par un tribunal.

Le Secretaire d'Etat estime que le tribunal ne doit
pas faire office de delivreur de permis : c'est le role du
pouvoir urbanistique. II ajoute que la pratique actuelle
fonctionne, sans problemes, depuis pres de 30 ans.

Un membre estime 1'amendement superflu. Puisque
le tribunal decide sur demande de 1'autorite, aucune
autorisation n'est necessaire.

Le Secretaire d'Etat estime neanmoins que pour
certains travaux, il faut pouvoir s'entourer de certaines
garanties urbanistiques; on se referera a 1'article 180.

***

L'amendement n° 361 est rejete par 9 voix centre 1.

L'amendement n° 362 est rejete par 9 voix centre 1.

L'article 181 est adopte par 9 voix et 1 abstention.

Article 182

L'auteur de \ amendement n° 363 se refere a sa
justification ecrite. II retire le second alinea de cet
amendement, vu le rejet d'un amendement precedent
allant dans le meme sens.
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De Staatssecretaris is er niet van overtuigd dat dit
amendement de toestand van vroeger verbetert.

Le Secretaire d'Etat n'est pas convaincu que cet
amendement constitue une amelioration par rapport a
la situation anterieure.

***

- Amendement nr. 363 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem.

Artikel 182 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1
onthouding.

- L'amendement n° 363 est rejete par 9 voix centre 1.

L'article 182 est adopte par 9 voix et 1 abstention.

Artikel 183

- Amendement nr. 364 dat op dezelfde principes
berust als amendement nr. 363 wordt verworpen
met 9 stemmen tegen 1 stem.

Artikel 183 wordt aangenomen met 9 stemmen, bij 1
onthouding.

Artikel 184

Artikel 184 wordt zander opmerkingen aangenomen
bij eenparigheid van de 10 aanwezige leden.

Artikel 185

Artikel 185 wordt zonder opmerkingen aangenomen
bij eenparigheid van de 10 aanwezige leden.

Article 183

- L'amendement n° 364, qui repose sur les memes
principes que P amendement n° 363, est rejete par
9 voix centre 1.

L'article 183 est adopte par 9 voix et 1 abstention.

Article 184

L'article 184 est adopte sans observations a I'unani-
mite des 10 membres presents.

Article 185

L'article 185 est adopte sans observations a I'unani-
mite des 10 membres presents.

Artikel 186 Article 186

Een lid vraagt of het wellicht nuttig is in de tekst zeif
van de ordonnantie de bepalingen over te nemen van
de wet van 1962 die van toepassing blijven op het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De Staatssecretaris antwoordt dat men op verzoek
van de Raad van State de bepalingen van de nationale
wet heeft behouden. Hier zai dus wetgevend werk
moeten verricht worden,

Artikel 186 wordt aangenomen bij eenparigheid van de
10 aanwezige leden.

Artikel 187

Artikel 187 wordt zonder opmerkingen aangenomen
met 9 stemmen, bij 1 onthouding.

Artikel 188

Artikel 188 wordt zonder opmerkingen aangenomen
bij eenparigheid van de 9 aanwezige leden.

Un membre demande s'il ne convient pas de repren-
dre dans le texte meme de 1'ordonnance les disposi-
tions de la loi organique de 1962 qui restent applicables
a la Region de Bruxelles-Capitale.

Le Secretaire d'Etat repond que c'est a la demande
du Conseil d'Etat que les dispositions de la loi natio-
nale ont ete maintenues. II faudra done proceder a un
travail de codification.

L'article 186 est adopte a I'unanimite des 10 membres
presents.

Article 187

L'article 187 est adopte sans observations par 9 voix
et 1 abstention.

Article 188

L'article 188 est adopte sans observations a I'unani-
mite des 9 membres presents.
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Artikel 189

Artikel 189 wordt zonder opmerkingen aangenomen
bij eenparigheid van de 9 aanwezige leden.

Article 189

L 'article 189 est adopt6 sans observations a I'unani-
mite des 9 membres presents.

Artikel 190 Article 190

Zonder te oordelen over de inhoud van de algemene
plannen van aanleg die hier bedoeld worden, stelt een
lid zich toch vragen over de intrekking, met 1 penne-
trek, van deze plannen met reglementaire waarde. Het
lid herinnert eraan dat niet in intrekking zonder meer
van deze plannen wordt voorzien in de wet van 1962 en
onderstreept dat zijn opmerking wordt ingegeven door
een streven naar juridische zekerheid.

;
De Staatssecretaris maakt er hem opmerkzaam op

dat de hier ingetrokken algemene plannen van aanleg
vrij oud zijn. Zij werden reeds herhaaldelijk ter
herziening gesteld en zijn dus de facto verouderd.
Bovendien dateerden zij van voor de wet van 1962.

Het lid meent evenwel dat hun voorschriften nog
steeds van toepassing zijn.

De Staatssecretaris antwoordt dat juist om deze
reden in de ordonnantie wordt overgegaan tot hun
intrekking.

Het lid wijst erop dat men volgens de wet van 1962
enkel een plan kan intrekken door net te vervangen,
waarvoor een openbaar onderzoek nodig is. In het
Waalse Gewest kwam dit probleem reeds aan bod en
aan de intrekking van de algemene plannen van aanleg
ging een openbaar onderzoek vooraf. Het betreft hier
een principiele kwestie.

De Staatssecretaris meent dat de toestand hier
anders is : de algemene plannen van aanleg worden
hier niet door iets anders vervangen. Hij stelt toch voor
deze kwestie in juridisch opzicht na te trekken tegen de
tweede lezing.

***

Artikel 190 wordt aangenomen met 10 stemmen tegen 1
stem, bij 1 onthouding.

Un membre, sans porter de jugement sur Ie contenu
des plans generaux d'amenagement qui sont vises ici,
se pose des questions a propos de 1'abrogation, d'un
trait de plume, de ces plans qui ont valeur regle-
mentaire. L'abrogation pure et simple des plans n'est
pas prevue dans la loi de 1962, rappelle ce membre,
qui souligne que son intervention est motivee par un
souci de securite juridique.

Le Secretaire d'Etat fait remarquer que les plans
generaux d'amenagement qui sont ici supprimes sont
fort anciens. Us ont deja ete mis en revision a plusieurs
reprises et se trouvent de fait en etat d'obsolescence.
Du reste, ils etaient anterieurs a la loi de 1962.

Le membre pense neanmoins que leurs prescriptions
sont toujours d'application.

Le Secretaire d'Etat repond que c'est precisement
pour cette raison que 1'ordonnance precede ^ leur
abrogation.

Le membre rappelle qu'aux termes de la loi de 1962,
on ne peut abroger un plan qu'en le remplacant, ce qui
necessite une enquete publique. Ce probleme s'est
d'ailleurs pose en Region wallonne et il y a eu une
enquete publique prealable a 1'abrogation des plans
generaux d'amenagement. II s'agit la d'une question
de principe.

Le Secretaire d'Etat considere que la situation est
differente ici : il n'y a pas remplacement des plans
generaux d'amenagement par autre chose. II propose
toutefois de faire verifier la question d'un point de vue
juridique d'ici la seconde lecture.

***

L'article 190 est adopts par 10 voix contre 1 et
1 abstention.

Artikel 190bis (nieuw)

In verband met amendement nr. 348 ter invoeging
van een artikel 1906/5 verklaart de Staatssecretaris dat
in een overgangsprocedure moet worden voorzien
zoals dit gebeurde voor de adviescommissies zolang
het Stedebouwkundig College niet werd aangesteld.

Article 190bis (nouveau)

A propos de Y amendement n" 348 creant un article
19Qbis, le Secretaire d'Etat explique qu'il y a lieu de
prevoir une procedure transitoire, comme cela a ete
prevu pour les commissions consultatives, tant que le
College d'urbanisme n'a pas ete installe.
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- Dit amendement nr. 348 wordt aangenomen met 11
stemmen, bij 1 onthouding,

Een lid stelt vast dat de rol van de Vice-Gouverneur
inzake ruimtelijke ordening al doorgelicht is. Hij
vraagt zich af of het ook niet nodig is, voor de
legistieke zuiverheid, artikel 6, § 3 van de wet van
2 augustus 1963 op te heffen om dit duidelijk te
maken.

De Staatssecretaris antwoordt dat deze kwestie zai
worden onderzocht tijdens de tweede lezing. Men kan
zich inderdaad vragen stellen over de bevoegdheid ter
zake.

Een rapporteur meent dat dit artikel 6, paragraaf 3
impliciet werd ingetrokken door de wetten tot hervor-
ming der instellingen.

- Cet amendement n° 348 est adopte par 11 voix et
1 abstention.

Un membre constate que Ie role du Vice-Gouver-
neur en matiere d'amenagement du territoire a deja
6te precise. II se demande egalement s'il n'est pas
necessaire, pour des raisons de purete legistique, de
supprimer 1'article 6, § 3, de la loi du 2 aout 1963 afin
de clarifier cette question.

Le Secretaire d'Etat repond que cette question sera
examinee lors de la seconde lecture. La question de la
competence peut en effet se poser en cette matiere.

Un rapporteur pense que cet article 6, § 3 a ete
abroge implicitement par les lois de reformes institu-
tionnelles.

Artikel 191 Article 191

De Staatssecretaris preciseert dat amendement
nr. 349 moet worden gelezen in samenhang met het
amendement dat werd voorgesteld als laatste artikel
van de ordonnantie dat de Executieve in staat stelt de
datum van het van kracht worden van deze ordonnan-
tie, bijvoorbeeld titelsgewijze of hoofdstuksgewijze, te
bepalen.

**

- Amendement nr, 349 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 12 aanwezige leden.

Het aldus geamendeerde artikel 191 wordt aangeno-
men met 11 stemmen, bij 2 onthoudingen.

Le Secretaire d'Etat precise que Y amendement n° 349
doit etre lu en fonction de 1'amendement propose
comme dernier article de 1'ordonnance, qui permet a
1'Executif de fixer la date de mise en vigueur de celle-
ci, par exemple, par titre ou par chapitre.

***

- L'amendement n° 349 est adopte ^ 1'unanimite des
12 membres presents.

L'article 191 (amende) est adopte par 11 voix et
2 abstentions.

Artikel 192

Artikel 192 wordt zonder opmerkingen aangenomen
bij eenparigheid van de 13 aanwezige leden,

Article 192

L'article 192 est adopte sans observations a 1'unani-
mite des 13 membres presents.

Artikel 193

In verband met amendement nr. 350 geeft de Staats-
secretaris dezelfde verwijzing naar de nieuwe tekst
voor artikel 200.

***

- Amendement nr. 350 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 13 aanwezige leden.

Het aldus geamendeerde artikel 193 wordt aangeno-
men met 10 stemmen, bij 3 onthoudingen.

Article 193

Pour Y amendement n" 350, le Secretaire d'Etat fait la
meme reference au texte nouveau propose pour 1'arti-
cle 200.

***

- L'amendement n° 350 est adopte a 1'unanimite des
13 membres presents.

L'article 193 (amende) est adopte par 10 voix et
3 abstentions.
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Artikel 194

Artikel 194 wordt zander opmerkingen aangenomen
bij eenparigheid van de 13 aanwezige leden.

Article 194

L'article 194 est adopte sans observations a I'unani-
mite des 13 membres presents.

Artikel 195 Article 195

De hoofdindiener van amendement nr- 311 wijst
erop dat artikel 195 bepaalt dat de BPA's, definitief
•door de gemeenteraden aangenomen vooraleer de
ordonnantie van kracht wordt, hun procedure kunnen
voortzetten. Weinu, heel wat BPA's worden op dit
ogenblik voorbereid maar werden nog niet door de
gemeenteraden aangenomen. Dit amendement werd
dus ingegeven door de idee de gemeenten een rede-
lijke termijn (twee jaar) te geven opdat de voorontwer-
pen van BPA die door de Executieve werden goedge-
keurd hun procedure verder zouden kunnen zetten,
volgens de op dit ogenblik vigerende reglementering.

De.indiener van amendement nr. 311 meent te
weten dat er geen contra-indicatie is om dit voorstel te
volgen want de Executieve behoudt ten slotte een
vetorecht.

De Staatssecretaris brengt daartegen in dat het hem
onmogelijk lijkt geen basisdossier te vragen voor al de
bijzondere plannen van aanleg waarvan de uitwerking
of de wijziging beslist werd. De datum van de beslis-
sing van een gemeenteraad een BPA aan te vatten
geeft inderdaad geen exacte aanduiding ter zake : dat
is het volledige begin van de procedure van uitwer-
king.

De Staatssecretaris is evenwel bereid een stap in de
richting van het voorstel te zetten. Hij stelt het
volgende mondeling amendement voor :

1. in § 3, dewoorden « definitief (...) aangenomen »te
vervangen door de woorden « voorlopig (...) aange-
nomen »;

2. in dezelfde paragraaf, de woorden « van deze
ordonnantie » te vervangen door de woorden « van
hoofdstuk IV van titel II ».

De indiener van amendement nr. 3<11 geeft toe dat
het aldus door de Staatssecretaris mondeling inge-
diende amendement te verkiezen is boven de huidige
versie van de tekst. Het tijdsprobleem voor de voorlo-
pige aanneming om plannen uit te werken verdwijnt er
evenwel niet mee. De belangrijkste bijzondere plan-
nen van aanleg in « het circuit» werden inderdaad nog
niet voorlopig aangenomen. Dit gezegd zijnde, is de
spreker bereid de in zijn amendement bepaalde ter-
mijn eventueel in te korten en hem van twee jaar op
een jaar te brengen.

L'article 195, fait observer 1'auteur principal de
Y amendement n" 311, prevoit que les plans particuliers
d'amenagement adoptes definitivement par les con-
seils communaux avant 1'entree en vigueur de 1'ordon-
nance peuvent continuer la procedure. Or, de nom-
breux plans particuliers d'amenagement sbnt actuelle-
ment en voie de preparation mais n'ont pas encore ete
adoptes par les conseils communaux. L'idee qui est a la
base de 1'amendement est done de laisser aux commu-
nes un delai raisonnable (deux ans) pour que les avant-
projets de PPA qui ont ete approuves par 1'Executif
puissent continuer a suivre Ie reste de la procedure
selon la reglementation actuellement en vigueur.

II parait a 1'auteur de 1'amendement n° 311 qu'il n'y a
aucune contre-indication a suivre cette proposition
puisque 1'Executif conserve in fine un droit de veto.

Le Secretaire d'Etat retorque qu'il ne lui paratt pas
possible d'exempter du dossier de base tous les plans
particuliers d'amenagement dont 1'elaboration ou la
modification a ete decidee. Ce n'est pas en effet la date
de decision du conseil communal d'entamer un PPA
qui constitue une indication precise en la matiere : on
peut se situer encore, a ce stade, tout au debut du
processus d'elaboration.

Cependant, le Secretaire d'Etat est dispose a faire un
pas dans la direction de la suggestion indiquee. II
propose Yamendement oral suivant :

1. au § 3, remplacer les mots « adopte definitive-
ment » par « adopte provisoirement »;

2. au meme paragraphe, remplacer les mots « de la
presente ordonnance » par les mots « du chapitre
IV du titre II ».

L'auteur de 1'amendement n° 311 reconnaTt que
1'amendement oral ainsi depose par le Secretaire
d'Etat est preferable a la version actuelle du texte.
Cependant il ne fait pas disparattre le probleme du
temps qui est mis avant 1'adoption provisoire pour
elaborer les plans. L'essentiel des plans particuliers
d'amenagement qui sont « dans le circuit » n'ont en
effet pas encore fait 1'objet d'une adoption provisoire.
Cela etant, 1'mtervenant accepterait eventuellement
de reduire le delai prevu par son amendement et de le
ramener de deux a un an.
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De Staatssecretaris vindt dat hij niet verder kan gaan
dan het mondeling voorgestelde amendement. Hij
wijst er overigens op dat de publikatie en het van
kracht worden van de ordonnantie een zekere tijd
zullen vragen wat een correctief is ten opzichte van de
door de spreker uitgebrachte bezorgdheid.

***

- Amendement nr. 311 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 2, bij 1 onthouding.

- Het mondeling amendement van de Executieve
wordt aangenomen bij eenparigheid van de 11 aan-
wezige leden.

Het aldus geamendeerde artikel 195 wordt aangeno-
men met 7 stemmen, bij 3 onthoudingen.

Le Secretaire d'Etat considere qu'il ne peut pas aller
plus loin que 1'amendement oral propose. II fait du
reste observer que la publication et 1'entree en vigueur
de 1'ordonnance vont requerir un certain delai ce qui
represente un correctif par rapport au souci exprim6
par 1'intervenant.

***

- L'amendement n° 311 est rejete par 8 voix contre 2
et 1 abstention.

- L'amendement oral de 1'Executif est adopte & 1'una-
nimite des 11 membres presents.

L'article 195 (amende) est adopte par 7 voix et
3 abstentions.

Artikel 196

Artikel 196 wordt zander opmerkingen aangenomen
met 8 stemmen, bij 2 onthoudingen.

Article 196

L'article 196 est adopte sans observations par 8 voix
et 2 abstentions.

Artikel 197

Met amendement nr. 351 stelt de Executieve voor in
een nieuwe § 2 te preciseren dat de bepalingen van de
bouwverordeningen van de Brusselse Agglomeratie
die met deze ordonnantie overeenstemmen, geweste-
lijke stedebouwkundige reglementen zijn, in de zin van
artikel 155.

Door de bevoegdheden van de Brusselse Agglome-
ratie op te heffen, heeft de wet van 21 augustus 1987 de
gemeenten ter zake bevoegd gemaakt en wellicht dient
vermeden te worden dat de bedoelde verordeningen
door de gemeenteraden worden gewijzigd of opgehe-
ven.

Een lid vraagt of in de voorlopige bepalingen werd
voorzien door de wet van 21 augustus 1987, opdat de
bouwverordeningen van de Agglomeratie van kracht
zouden blijven zolang zij niet door gemeentelijke
reglementen werden vervangen.

Een rapporteur antwoordt hem dat de wet van
21 augustus 1987 geen enkele bepaling in die zin
bevatte.

Article 197

Pour 1'amendement n° 351, 1'Executif propose de
preciser, dans un § 2 nouveau, que les dispositions des
reglements sur les batisses de 1'Agglomeration de
Bruxelles qui sont conformes h 1'ordonnance consti-
tuent des reglements regionaux d'urbanisme au sens de
1'article 155.

En effet, en supprimant les competences de 1'Agglo-
meration bruxelloise en matiere d'urbanisme, la loi du
21 aout 1987 a rendu les communes competentes en
cette matiere et il convient d'eviter que les reglementa-
tions visees ne soient modifiees ou abrogees par les
conseils communaux.

Un membre demande si des dispositions transitoires
etaient prevues dans la loi du 21 aout 1987, afin que les
reglements de batisse de 1'Agglomeration puissent
rester en vigueur tant qu'ils n'ont pas ete remplaces
par des reglements communaux.

Un rapporteur lui repond que la loi du 21 aoflt 1987 ne
contenait aucune disposition de cet ordre.

*** ***

- Amendement nr. 351 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 12 aanwezige leden.

»
Het aldus geamendeerde artikel 197 wordt aangeno-

men bij eenparigheid van de 12 aanwezige leden.

- L'amendement n° 351 est adopte a 1'unanimite des
12 membres presents.

L'article 197 (amende) est adopte a 1'unanimite des
12 membres presents.
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Artikel 198 Article 198

Een lid treedt de doelstelling bij de procedure voor
de machtiging betreffende de reclame-inrichting en de
uithangborden zo helder mogelijk te maken.

Un membre souscrit a 1'objectif de rendre aussi
transparente que possible la procedure d'autorisation
pour les dispositifs de publicite et d'enseignes.

Artikel 198 legt een vervaldatum op en dat is
positief. Toch zijn er reclame-inrichtingen met een
machtiging die pas na 31 december 1994 vervalt : kan
men deze niet schadeloosstellen, vraagt het lid?

L'article 198 impose une peremption, et c'est positif.
Cependant, certains dispositifs de publicite ont benefi-
cie d'une autorisation en bonne et due forme qui ne
viendra a echeance qu'apres Ie 31 decembre 1994 : ne
peut-on les indemniser, demande ce membre?

De Staatssecretaris antwoordt dat de toestand
betreffende de reclame-voorzieningen en de uithang-
borden vrij onduidelijk is. Er zijn zeifs voorzieningen
waarvoor nooit een machtiging werd afgegeven.

Le Secretaire d'Etat repond que la situation en
matiere de dispositifs de publicite et d'enseignes est
relativement confuse. II y a meme des dispositifs qui
n'ont jamais fait 1'objet d'automations.

Het bleek dus eenvoudiger een termijn vast te
stellen waarna alle vergunningen aan het nieuwe
stelsel van vergunningen met beperkte duur onderwor-
pen zullen zijn. Dit zai de Executieve in staat stellen de
toestand beter in de hand te houden vanaf 1995.

II a done paru plus simple de fixer un delai au terme
duquel tous les permis seront soumis au regime
nouveau de permis a duree limitee. Cela permettra ^
1'Executif de maitriser la situation a partir de 1995.

Een rapporteur vraagt hoe men zai optreden bij
zonder machtiging geplaatste reclame-inrichtingen en
uithangborden.

Un rapporteur demande ce qu'il adviendra des
dispositifs de publicite et des enseignes qui ont ete
places sans autorisation.

De Staatssecretaris antwoordt dat die inrichtingen en
uithangborden een overtreding zijn op de vroegere
wetten en reglementeringen. De bepalingen inzake
deze aangelegenheid zijn van toepassing.

Le Secretaire d'Etat repond que ces dispositifs et
enseignes sont en infraction aux lois et reglementations
anterieures. Les dispositions en cette matiere s'appli-
quant.

* *** **•

Artikel 198 wordt aangenomen met 11 stemmen, bij 2
onthoudingen.

L'article 198 est adopte par 11 voix et 2 abstentions.

Artikel 199 (nieuw)

Met amendement nr. 352 stelt de Executieve voor
een (nieuw) artikel 199 toe te voegen waarmee het
mogelijk wordt, door het van kracht blijven van de
verschillende uitvoeringsbesluiten van de wet van
29 maart 1962, een harmonische overgang te maken
tussen deze wet en de betrokken ordonnantie.

Article 199 (nouveau)

Par 1'amendement n" 352, 1'Executif propose d'intro-
duire un article 199 (nouveau) qui doit permettre, par
le maintien en vigueur de differents arretes d'execu-
tion de la loi du 29 mars 1962, d'assurer une transition
harmonieuse entre cette loi et 1'ordonnance en discus-
sion.

Dit amendement wordt aangenomen met 12. stem-
men, bij 1 onthouding.

Cet amendement est adopte par 12 voix et 1 absten-
tion.
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Artikel 200 (nieuw) Article 200 (nouveau)

De Staatssecretaris licht toe dat amendement nr. 353
dat een nieuw artikel 200 toevoegt de Executieve wil in
staat stellen de datum van inwerkingtreding van de
verschillende bepalingen van de ordonnantie op ver-
schillende data te bepalen.

Dit amendement wordt ingegeven door praktische
overwegingen, maar de Staatssecretaris preciseert dat
de inwerkingtreding op een logische manier zai gebeu-
ren en volgens de voorgeschreven weg. De nodige
beslissingen zullen worden genomen om moeilijkhe-
den te vermijden. De Staatssecretaris voegt eraan toe
dat met een dergelijke bepaling niets nieuws in de
wetgeving wordt ingevoegd.

: Een rapporteur meent niettenun dat amendement
nr. 353 in zijn huidige vorm verwamng kan scheppen.
Hij stelt voor de tekst als volgt te stellen : « De
bepalingen van deze ordonnantie worden van kracht
op de door de Executieve bepaalde data, en ten laatste
op 1 juli 1992 ».

Amendement nr. 353 wordt door de Staatssecreta-
rius ingetrokken.

***

- Het mondelinge amendement dat ertoe strekt een
nieuw artikel 200, in de bovenvermelde tekst toe te
voegen, wordt aangenomen met 10 stemmen, bij 3
onthoudingen.

Le Secretaire d'Etat explique que 1'amendement
n° 353 qui cree un nouvel article 200 a pour objectif de
permettre a 1'Executif de fixer la date d'entree en
vigueur des diverses dispositions de 1'ordonnance a des
dates differentes.

Cet amendement est dicte par des considerations
pratiques, mais le Secretaire d'Etat precise que Fen-
tree en vigueur se fera de maniere logique et en suivant
des filieres. Les dispositions necessaires seront prises
pour eviter toute difficulte. Le Secretaire d'Etat ajoute
qu'une telle disposition n'est pas une innovation dans
la legislation.

Un rapporteur pense neanmoins que, tel qu'il est
redige, 1'amendement n° 353 peut prefer a confusion. II
propose de rediger son texte comme suit : « Les
dispositions de la presente ordonnance entrent en
vigueur aux dates fixees par 1'Executif, et au plus tard
le 1" juillet 1992 ».

L'amendement n° 353 est retire par le Secretaire
d'Etat.

***

L'amendement oral creant un nouvel article 200,
comme libelle ci-dessus, est adopte par 10 voix et
3 abstentions.

Het ontwerp maakt in eerste lezing het voorwerp
van een indicatieve stemming uit. Het wordt aangeno-
men met 10 stemmen bij 3 onthoudingen.

Le projet fait 1'objet d'un vote indicatif en premiere
lecture. II est approuve par 10 voix contre 3.
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VII. Tweede lezing van het ontwerp

De geamendeerde tekst werd voor een tweede lezing
aan de Commissie voorgelegd.

De Staatssecretaris stelt de volgende correcties voor:

VII. Deuxieme lecture du projet

Le texte amende a ete soumis en deuxieme lecture a la
Commission.

Le Secretaire d'Etat propose les corrections suivan-
tes :

Artikel 5

Derde lid : het einde van de zin vervangen na « ver-
ordenende waarde » door: « worden voor elk van de in
artikel 2 bedoelde plannen door de bijzondere bepalin-
gen van deze ordonnantie nader bepaald ».

Article 5

Au 3° alinea, remplacer la fin de la phrase apres
« reglementaire » par : « sont precisees pour chacun
des plans vises a 1'article 2 par les dispositions particu-
lieres de la presente ordonnance ».

Artikel 7

In het eerste lid, inversie van de begrippen « ruimte-
lijke ordening » en « stedebouw ».

Article 7

Au premier alinea, dans le texte francais, inyerser
de 1'amenagement du temtoire » et « 1'urbanisme ».« ae i amenaeemenr au ternioire » i

Artikel 9

Laatste lid : « deze vernieuwing » vervangen door
« zijn installatie ».

Article 9

Au dernier alinea, remplacer « ce renouvellement »
par les mots « 1'installation de celui-ci ».

Artikel 11

Tweede lid : « 109 tot 112 » door « 113 en 114 » ver-
vangen.

Derde li: in de franse tekst« Elle donne » door «' la
commission de concertation donne » vervangen.

Artikel 14

Na « bestemmingsplannen » een punt toevoegen en
het einde van de zin vervangen door een nieuw lid :
« Ze bepaalt de voorwaarden van deze erkenning ».

Artikel 18

Negende lid : in de franse tekst : « L'Executif com-
munique... de 1'avis » wordt een tiende lid.

In de franse tekst de termen « des membres qui la
compose » vervangen door « de ses membres ».

Article 11

Au deuxieme alinea, remplacer « 109 « 112 » par
« 113 et 114 ».

Au troisieme alinea, remplacer « Elle donne » par
« La commission de concertation donne ».

Article 14

Ajouter un point apres « d'affectation du sol » et
remplacer la fin de la phrase par un nouvel alinea : « II
determine les conditions de 1'agrement ».

Article 18

Neuvieme alinea, le texte : « L'Executif communi-
que... la reception de 1'avis » devient un dixieme
alinea.

Remplacer les termes « des membres » sont rempla-
ces par « de ses membres »,

Artikel 20

§ 3, tweede lid : de termen « de leden die de Com-
missie vormen » vervangen door « van haar leden » en
het eerste en het tweede lid samenvoegen.

Article 20

Au § 3, alinea 2 : remplacer les termes « des mem-
bres qui la compose » par « de ses membres » et re-
grouper le premier et le second alinea.
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ArftTce/ 23

Eerste lid in de franse tekst: «les dispositions » ver-
vangen door « s'es dispositions ».

Article 23

Au premier alinea, remplacer «les dispositions »
par « ses dispositions ».

Artikel28 '

Negende lid : in de franse tekst de termen « des
membres qui la compose » vervangen door « de ses
membres ».

Article 28

Au neuvieme alinea, remplacer les termes « des
membres qui la compse » par « de ses membres » et
remplacer « de la reception de 1'avis » par « de sa
reception ».

Artikel 31

Laatste lid in de franse tekst : « qui sont » schrap-
pen.

Artikel 41

Laatste lid, eerste zin « deze bekendmaking » ver-
vangen door « zijn bekendmaking »; tweede zin : voor
« bekendmaking » het woord « deze » toevoegen.

Artikel 42

In § 3 : de termen « des merobres qui la compose »
vervangen door « de ses membres ».

Artikel 43

Eerste lid in de franse tekst: «les dispositions » ver-
vangen door « ses dispositions ».

Artikel 48tev

Het vierde lid en het vijfde lid samenvoegen.

Article 31

Au dernier alinea, supprimer les termes «qui
sont ».

\

Article 41

Au dernier alinea, premiere phrase, remplacer
« cette » par « sa »; deuxieme phrase, remplacer
« sa » par « cette ».

Article 42

Au § 3 : remplacer les termes « des membres qui la
compose » par « de ses membres ».

Article 43

Au premier alinea, remplacer « les dispositions »
par « ses dispositions ».

Article 48ter

Le texte « Dans 1'hypothese... de ses membres »
passe au quatrieme alinea a la suite du texte se termi-
nant par «.un avis favorable ».

Artikel 52

V66r laatste lid, eerste zin : « deze » vervangen door
« zijn ».

Artikel 55

Het woord « eveneens » schrappen.

Article 52

Au dernier alinea, premiere phrase, remplacer
« cette » par « sa ».

Article 55

Supprimer le mot « egalement ».

• Artikel 113

In § 2, eerste zin : « ook » schrappen.

Article 113

. Au § 2, a la premiere phrase, supprimer « aussi ».
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Artikel 117

Tweede lid in de frarise tekst : na « administration
communale »toevoegen « ou par Ie fonctionnaire den-
gue ».

Article 117

Au deuxieme alinea, dans Ie texte franyais, apres
« administration communale » ajouter « ou par Ie fonc-
tionnaire delegue ».

Artikel 156

In § 2 van de franse tekst: « cinquieme et sixieme ali-
nea » vervangen door « deuxieme et troisieme alineas
de ce § ».

. Article 156

Au § 2, remplacer « cinquieme et sixieme alineas »
par « deuxieme et troisieme alineas de ce § ».

Artikel 165

Eerste lid : « zullen » vervangen door « vermelden »
en het woord « vermelden » na « onder meer » schrap-
pen.

Article 165

Premier alinea, remplacer « indiqueront » par « in-
diquent ».

Artikel 170

In 1° van de franse tekst de termen « situes sur leur
territoire » schrappen.

De Commissie stemt in met eenparigheid van de
leden met deze correcties.

Article 170

Au 1°, supprimer « situes sur leur territoire, ».

La Commission marque son accord a 1'unanimite sur
ces corrections.

***

Artikel 9 Article 9

Amendement nr. 372 heeft tot do.el boven artikel 9
een titel in te lassen luidende : « Sectie 1 : Van de Ge-
westelijke ontwikkelingscommissie ». De Staatssecreta-
ris zegt dat voor de duidelijkheid van de tekst, de
bepalingen die op de Gewestelijke Commissie betrek-
king hebben moeten worden gescheiden van de bepa-
lingen inzake de Overlegcommissie.

Dit amendement wordt bij eenparigheid van de 13
aanwezige leden aangenomen.

Amendement nr. 384 strekt ertoe volgens een rappor-
teur, een nauwkeurige verduidelijking te brengen om
een verkeerde interpretatie te vermijden volgens de-
weike er geen advies zou zijn bij gebrek aan eenparig-
heid.

Bij gebrek aan eenparigheid bestaat het advies toch
en het heeft dan de waarde van een samenvoeging van
verschillende meningen.

Aan een lid dat vraagt of de Gewestelijke Commissie
in deze hypothese suggesties kan brengen antwoordt
een rapporteur dat slechts ingeval van eenparigheid een

L''amendementn" 372 a pour objet d'inserer au dessus
de 1'article 9 un titre libelle comme suit: « Section I" :
De la Commission regionale de developpement. » Le
Secretaire d'Etat precise que pour la clarte du texte, il
convient en effet de separer les dispositions qui traitent
de la Commission regionale de celles relatives aux
commissions de concertation.

Cet amendement est approuve a 1'unanimite des
13 membres presents.

L'amendement n" 384 vise selon un rapporteur, a
apporter une precision formelle qui evite une interpre-
tation erronee selon laquelle, en 1'absence d'unanimite,
il n'y aurait pas d'avis.

En 1'absence d'unanimite, 1'avis existe neanmoins et
il consiste alors en une addition des diverses opinions.

A un membre qui demande si dans cette hypothese,
la Commission regionale de developpement peut pre-
senter des suggestions, un rapporteur repond qu'elle ne
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suggestie in naam van de Commissie zai worden
gedaan. Dit verhindert de Commissie echter.niet de
suggesties aan haar leden mede te delen. Dit aspect
van zijn werk zai in het huishoudelijk reglement van de
Commissie kunnen worden bepaald.

Het lid vraagt dan dat men in het 6de lid de woorden
« opmerkingen, suggesties en voorstellen van richtlij-
nen » zou doen vervallen. Deze laatste stappen beho-
ren inderdaad tot het initiatief recht van de Commissie
en volgens het lid moet in het huishoudelijk reglement
bepaald worden of er eenparigheid vereist is of niet.

Een rapporteur preciseert dat voor de opdrachten in
het 6de lid, men de verschillende standpunten van de
leden moeten weergeven als er geen eenparigheid is.
Als de Commissie bijvoorbeeld algemene richtlijnen
voorstelt, handelt zij buiten dit kader en dan bepaalt
het huishoudelijk reglement de wijze van beraadsla-
ging en beslissing.

fera une suggestion au nom de la Commission que s'il y
a unanimite. Cela n'empeche cependant pas la Com-
mission de communiquer les suggestions de ses mem-
bres. Cet aspect de son travail pourra etre modalise
par Ie reglement d'ordre interieur de la Commission.

Le membre demande alors qu'on supprime a 1'ali-
nea 6 les mots « observations, suggestions et propositi-
ons de directives ». Ces demieres demarches font en
effet partie du droit d'initiative de la Commission et
selon ce membre, c'est au reglement d'ordre interieur
de determiner s'il faut 1'unanimite ou non.

Un rapporteur precise que pour les missions reprises
a 1'alinea 6, les differentes opinions des membres doi-
vent etre reproduites lorsqu'il n'y a pas unanimite.
Lorsque la Commission propose par exemple des di-
rectives generates, elle agit en dehors de ce cadre et
c'est alors le reglement d'ordre interieur qui determine
son mode de deliberation.

***

Amendement nr. 384 wordt aangenomen met 12
stemmen, bij 1 onthouding.

Het aldus geamendeerde artikel 9 wordt aangenomen
met 11 stemmen tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

***

L'amendement 384 est adopte par 12 voix et une
abstention.

L'article 9 (amende) est adopte par 11 voix contre une
et une abstention.

Artikel 11

Amendement nr. 373 volgt op amendement nr. 372.
Het wil boven artikel 11, een titel invoegen, luidend :
« Afdeling II : De Overlegcommissies ».A

Dit amendement wordt aangenomen bij eenparig-
heid van de 13 aanwezige leden.

Article 11

. L''amendement n" 373 a pour corollaire 1'amende-
ment n0 372. II vise a inserer au dessus de 1'article 11,
un titre libelle comme suit: « Section II: Des commis-
sions de concertation ».

Cet amendement est approuve a 1'unanimite des
13 membres presents.

*** ***

Artikel 19 Article 19

Amendement nr. 374 strekt ertoe de woorden « in
het jaar volgend op » te vervangen door « in de twaalf
maanden volgend op».

De Staatssecretaris preciseert dat de Executieve het
definitieve plan ten laatste twaalf maanden na de goed-
keuring van het ontwerp, wil aangenomen zijn.

In andere artikelen gebruikte men de uitdrukking «
in het jaar volgend op » dat het volgende kalenderjaar
en niet de 12 volgende maanden betekent.

Een lid preciseert dat hij niet zai stemmen, niet om-
dat hij tegen het amendement gekant zou zijn, maar
omdat hij het niet eens is met dergelijke termijnen.

'L'amendement n° 374 vise a remplacer les mots
« dans 1'annee qui suit » par « dans les douze mois qui
suivent ».

Le Secretaire d'Etat precise que 1'Executif a pour
souci de voir le plan definitif adopte au plus tard douze
mois apres 1'adoption du projet.

Dans d'autres articles on a utilise 1'expression « dans
1'annee qui suit » qui signifie 1'annee civile qui suit et
non les douze mois.

Un membre precise qu'il s'abstiendra non pas parce
qu'il s'oppose a 1'amendement mais parce qu'il con-
firme son desaccord a 1'egard de tels delais.

*** ***
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Het amendement wordt aangenomen met 12 stem-
men, bij 1 onthouding.

Het aldus geamendeerde artikel 19 wordt aangeno-
men met 11 stemmen tegen 2 stemmen.

L'amendement est adopte par 12 voix et un absten-
tion.

L'article 19 {amends.) est adopte par 11 voix contre
deux.

*** ***

Artikel 21

Amendement nr. 375, gelijk aan amendement
nr. 374, wordt aangenomen met 12 stemmen, bij 1
onthouding.

Het aldus geamendeerde artikel 21 wordt aangeno-
men met 11 stemmen, bij 2 onthoudingen.

Article 21

'L'amendement n° 375, identique a 1'amendement
n° 374, est adopte par 12 voix et une abstention.

L'article 21 (amende) est adopte par 11 voix contre
deux.

*** ***

Artikel 23

Amendement nr. 385 wil de opeenvolging van de ge-
westelijke ontwikkelingsplannen die het werk zijn van
de opeenvolgende Executieven verduidelijken.

De Staatssecretaris benadrukt dat dit amendement
nodig is omdat het een nog impliciet punt regelt.

Article 23

L'amendement n" 385 vise h preciser la succession
des plans regionaux de developpement qui sont 1'ceu-
vre des Executifs successifs.

Le Secretaire d'Etat souligne 1'opportunite de cet
amendement qui regle un point qui etait reste impli-
cite.

***

Het amendement wordt aangenomen met 10 stem-
men bij 2 onthoudingen.

Het aldus geamendeerde artikel 23 wordt aangeno-
men met 10 stemmen tegen 2 stemmen.

***

L'amendement n° 385 est adopte par 10 voix et deux
abstentions.

L'article 23 (amende) est adopte par 10 voix contre 2.

*** **

Artikel 29

Amendement nr. 376, gelijk aan amendement
nr. 374 en amendement nr. 375 wordt aangenomen
met 11 stemmen, bij 1 onthouding.

Het aldus geamendeerde artikel 29 wordt aangeno-
men met 11 stemmen tegen 1 stem.

Article 29

L'amendement n" 376, identique a 1'amendement
n° 374 et a 1'amendement n° 375 est adopte par 11 voix
et une abstention.

L'article 29 (amende) est adopte par 11 voix contre
une.

***

Artikel 30

Amendement nr. 377, gelijk aan amendement nr.
374, wordt aangenomen met 12 stemmen, bij 1 onthou-
ding.

Article 30

L''amendement n° 377, identique b 1'amendement
n° 374, est adopte par 12 voix et une abstention.
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Het aldus geamendeerde artikel 30 wordt aangeno-
men met 11 stemmen tegen 1 stem bij 1 onthouding.

L'article 30 (amende) est adopte par 11 voix contre
une et une abstention.

*** ***

Artikel 31

Amendement nr. 378, gelijk aan amendement
nr. 374, wordt aangenomen met 12 stemmen, bij 1
onthouding.

Het aldus geamendeerde artikel 31 wordt aangeno-
men met 11 stemmen tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

Article 31

L'amendement n° 378, identique a 1'amendement
n° 374, est adopte par 12 voix et une abstention.

L'article 31 (amende) est adopte par 11 voix contre
une et une abstention.

*** ***

Artikel 35 . Article 35

Amendement nr. 386 wil verduidelijken dat de aan-
neming uit eigen beweging in het jaar volgend op de
installatie van de gemeenteraad dient te geschieden,
daar het onder de vorige gemeenteraad uitgewerkte
plan ten laatste bij het einde van dat jaar ophoudt te
gelden. De aanneming van het eerste gemeentelijk
ontwikkelingsplan zai bijgevolg pas gebeuren na de
installatie van de volgende gemeenteraad.

Aan een lid dat betreurt dat de termijn zo lang is -
hij kan twee jaar duren - antwoordt de Staatssecretaris
dat rekening gehouden met de procedure en in het bij-
zonder met de toevoeging, de eerste lezing, van het
openbaar onderzoek over het basisdossier, deze ter-
mijn niet overdreven lijkt, hoewel hij in de praktijk
korter kan zijn.

Een lid betreurt het gebruik van het begrip Gewest
terwiji de wettelijke termen toch « Brusselse Hoofdste-

'delijk Gewest » zouden moeten zijn. De Staatssecreta-
ris herinnert eraan dat men moet verwijzen naar arti-
kel 2 waarin gepreciseerd wordt dat het bij deze
ordonnantie betrokken Gewest het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest is.

Een lid vraagt de Staatssecretaris naar de bedoelin-
gen van de Executieve ter zake : zai zij de gemeenten
verplichten een gemeentelijk ontwikkelingsplan aan te
nemen. Voor het overige verwijst hij naar wat er over
dit onderwerp werd gezegd bij de eerste lezing.

De Executieve wenst, volgens de Staatssecretaris,
dat de gemeenten deze stap op eigen initiatief zetten.
Een gemeente die niets wil ondernemen tot de installa-
tie heeft daar het recht toe, toch kan het zinvol zijn nog
voor deze datum te beginnen aan de gegevensinventa-
ris.

Amendement 386 wordt aangenomen met 11 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

***

L'amendement n° 386 a pour objet de preciser que
1'adoption d'initiative doit intervenir dans 1'annee qui
suit 1'installation du Conseil communal, Ie plan concu
sous Ie precedent Conseil communal cessant ses effets
au plus tard au terme de cette annee. En consequence,.
1'adoption du premier plan communal de developpe-
ment n'interviendra qu'apres 1'installation du prochain
conseil communal.

A un membre qui deplore la longueur de ce delai qui
peut etre de deux ans, Ie Secretaire d'Etat repond que
celui-ci constitue une periode de reflexion et de correc-
tion.

Un membre regrette 1'utilisation du concept de Re-
gion alors que la terminologie legale est « Region de
Bruxelles-Capitale». Le Secretaire d'Etat rappelle
qu'il faut se referer a 1'article 2 qui precise que la
Region concernee par cette ordonnance est la Region
de Bruxelles-Capitale.

Un membre interroge le Secretaire d'Etat sur les
intentions de 1'Executif en la matiere : imposera-t-il
aux communes d'adopter un plan communal de deve-
loppement?

L'Executif souhaite, selon le Secretaire d'Etat, que
les communes fassent cette demarched de leur propre
initiative. Si une commune veut done rester inactive
jusque 1995, c'est son droit mais il est utile de
commencer avant cette date 1'inventaire des donnees.

L'amendement n° 386 est adopte par 11 voix contre
une et une abstention.

***
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Artikel 43 . Article 43

Amendement nr. 387 herneemt hetzelfde principe als
amendement nr. 385 dat artikel 23 wijzigt.

***

Dit amendement wordt aagnenomen met 11 stem-
men bij 2 onthoudingen.

Artikel 43 wordt aangenomen met 11 stemmen tegen
2 stemmen. o

L'amendement n° 387 reprend Ie meme principe que
1'amendement n° 385 modifiant Particle 23.

***

L'amendement n° 387 est adopte par 11 voix et deux
abstentions.

L'article 43 est adopte par 11 voix contre deiix.

*** **

Artikel 66 Article 66

Amendement nr. 388 wil de procedures van onder-
zoek due gewoonlijk opgelegd worden inzake stede-
bouw uitbreiden tot de procedures van openbaar
onderzoek betreffende de onteigeningsplannen.

Bovendien kan het onteigeningsplan, dat op het-
zelfde ogenblik als het bijzonder bestemmingsplan
wordt uitgewerkt, dezelfde procedure volgen.

De Staatssecretaris stemt in met de inhoud van het
amendement. Het is inderdaad een gevolg van de
bespreking van artikel 72 bij de eerste lezing.

'[^amendement n° 388 vise a etendre les procedures
d'enquete habituellement prescrites en matiere d'urba-
nisme aux procedures d'enquete publique relatives aux
plans d'expropriation.

D'autre part, Ie plan d'expropriation, elabore en
meme temps que Ie plan particulier d'affectation du
sol, peut suivre la meme procedure.

Le Secretaire d'Etat marque son accord avec Ie
contenu de 1'amendement. C'est en effet une conse-
quence de la discussion de 1'article 72 en premiere
lecture.

***

Amendement nr. 388 wordt aangenomen met 11
stemmen bij 1 onthouding.

i
Artikel 66 wordt aangenomen met 10 stemmen bij 2

onthoudingen.

***

L'amendement n° 388 est adopte par 11 voix et une
abstention.

L'article 66 est adopte par 10 voix et 2 abstentions.

Artikel 67 Article 67

Meerdere leden dienen amendement nr. 389 in, om
de tekst van het artikel in overeenstemming te brengen
met artikel 66.

Een mlid vreest dat de uitbreiding van de procedure
van aard is de onteigeningsprocedure te verzwaren.
Men mag niet uit het oog verliezen dat men in
sommige gevallen kan teruggrijpen naar de onteige-
ningsprocedure omdat men het niet eens wordt over
een onderhandse verkoopsovereenkomst.

Deze procedure dreigt erg zwaar te worden bij het te
koop stellen van kleine gronden.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 389) visant' a modifier le texte de 1'article de
maniere a ce qu'il soit en concordance avec 1'article 66.

Un membre craint que cette extension de procedure
soit de nature a alourdir la procedure d'expropriation.
II ne faut pas perdre de vue que dans certains cas, on
peut avoir recours a la procedure d'expropriation
parce qu'on ne peut parvenir a un accord de vente de
gre a gre.

Cette procedure risque d'etre fort lourde lors de la
mise en vente de petits terrains.
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Voor een lid kan de onteigeningsprocedure enkel
worden opgevat in het raam van de BBP's.

Volgens de Staatssecretaris blijkt het moeilijk een
grens te bepalen volgens de grootte van een terrein
waardoor eventueel een lichtere procedure zou kun-
nen worden ingevoerd. Bovendien, kan een terrein
met kleine afmetingen heel belangrijk zijn in het
standpunt van de ruimtelijke ordening.

Pour un membre Ie procedure d'expropriation ne
peut se concevoir que dans Ie cadre des PPAS.

Pour Ie Secretaire d'Etat, il pant difficile de fixer une
limite, en fonction de la taille de terrain qui permet-
trait eventuellement d'introduire une procedure alle-
gee. En outre, il peut arriver qu'un terrain de petite
taille ait une importance considerable dans Ie cadre des
prescriptions du plan.

Hij herinnert er tenslotte aan dat men zich hier in
een bijzonder stelsel bevindt: deze onteigeningsproce-
dures worden slechts toegepast om een van de in deze
ordonnantie voorziene plannen uit te voeren.

II rappelle enfin qu'on se trouve ici dans un regime
d'exception : lesdites expropriations ne s'appliquent
que lorsqu'elles sont poursuivies en vue de la realisa-
tion du plan.

* *** . **

Amendement nr. 389 wordt aangenomen met 10
stemmen bij 2 onthoudingen.

L'amendement n° 389 est adopte par 10 voix et 2
abstentions.

Artikel 72 Article 72

Amendement nr. 390 strekt ertoe de tekst van dit
artikel in overeenstemming te brengen met de in
artikel 66 aangenomen wijziging.

'L'amendement n° 390 vise a mettre Ie texte de cet
article en conformite avec la modification adoptee a
1'article 66.

* *** **

Amendement nr. 390 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 12 aanwezige leden.

Het aldus geamendeerde artikel 72 wordt aangeno-
men met 10 stemmen bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 390 est adopte a 1'unanimite des
12 membres presents.

L'article 72 (amende) est adopte par 10 voix et 2
abstentions.

Artikel 75 Article 75

De Executieve dient amendement nr. 379m om de
tekst van § 1, I' lid, van dit artikel in overeenstem-
ming te brengen met het zevende lid van dezelfde
paragraaf.

L'Executif depose un amendement (n° 379) visant a
mettre Ie texte du § I", alinea I", de cet article en
concordance avec Ie septieme alinea du meme para-
graphe.

* *** **

Amendement nr. 379 .wordt aangenomen met 11
stemmen, bij 2 onthoudingen.

- L'amendement n° 379 est adopte par 11 voix et 2
abstentions.

Het aldus geamendeerde artikel 75 wordt aangeno-
men met 11 stemmen, bij 2 onthoudingen.

L'article 75 (amende) est adopte par 11 voix et 2
abstentions.
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Artikel 81 Article 81

Meerdere leden dienen een amendement nr. 369 in
om dit artikel in te voegen dat de in de gewestelijke en
gemeentelijke plannen bepaalde bestemming in de
door de notaris opgestelde verkoop- of huurakten
moet worden vermeld.

De Voorzitter vraagt of dit amendement ontvanke-
lijk is, aangezien het reeds bij de eerste lezing werd
verworpen.

Een van de indieners wijst erop dat men er zich
tijdens de bespreking van artikel 171 rekenschap van
heeft gegeven dat de bezwaren tegen dit amendement
geen steek hielden. Bijgevolg willen zij het bij de
tweede lezing opnieuw indienen.

Een rapporteur geeft toe dat zijn kritiek tegen dit
amendement met helemaal terecht was. Hij vraagt zich
af of men het amendement niet zou kunnen aan-
vaarden als men preciseert dat het de op het ogenblik
van de akte bepaalde bestemming betreft. Zo komt
men eveneens tegemoet aan de opmerking die de
Staatssecretaris tijdens de eerste lezing maakte.

De tekst van het artikel zou als volgt gewijzigd
worden : «.. . of van opstal, de op het ogenblik van de
akte in de gewestelijke en gemeentelijke plannen voor-
ziene bestemming en de verklaring .

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 369) dont 1'objet est d'ajouter a cet article que
1'affectation prevue par les plans regionaux et commu-
naux doit etre reprise dans les actes de ventes ou de
location etablis par notaire.

Le President demande si cet amendement est receva-
ble, puisqu'il a deja ete rejete en premiere lecture.

Un des auteurs fait observer que lors de la discussion
de 1'article 171, on s'est.rendu compte que les objecti-
ons qui avaient ete emises ^ 1'encontre de 1'amende-
ment n'etaient pas fondees. C'est la raison pour
laquelle ils souhaitent le reintroduire en deuxieme
lecture.

Un rapporteur reconnait que la critique qu'il avait
formulee ^ 1'encontre de cet amendement n'etait pas
totalement pertinente. II se demande si on ne pourrait
pas accepter 1'amendement en precisant qu'il s'agit de
1'affectation prevue au moment de 1'acte. Ainsi, on
r'epond egalement a la remarque formulee par le
Secretaire d'Etat, selon laquelle il s'agit d'inscrire dans
un acte authentique une indication a valeur momenta-
nee.

Le texte de 1'article serait modifie comme suit :
« ...ou de superficie, 1'affectation prevue au moment de
1'acte par les plans regionaux et communaux et la
declaration... ».

*** ***

- Het aldus verbeterde amendement nr. 369 wordt
aangenomen bij eenparigheid van de 11 aanwezige
leden.

Het geamendeerde artikel 81 wordt aagenomen met
eenzelfde stemming.

L'amendement n° 369, ainsi corrige, est adopte a
1'unanimite des 11 membres presents.

L'article 81 (amende) est adopte par un vote identi-
que.

Artikel 83 Article 83

Amendement nr. 391 wordt ingediend om de instan-
ties van beroep - Stedebouwkundig College, Execu-
tieve - toe te staan de stedebouwkundige lasten te
bepalen, te verzwaren of te verlichten, indien bij deze
instanties in beroep wordt gegaan.

Un amendement n° 391 est depose visant a autoriser
les instances de recours - College d'Urbanisme, Exe-
cutif - a fixer, alleger ou alourdir les charges d'urba-
nisme, lorsque ces instances sont saisies d'un recours.

*** ***

- Amendement nr. 391 wordt aangenomen met 10
stemmen bij 1 onthouding.

Het geamendeerde artikel 83 wordt aangenomen met
10 stemmen tegen 1 stem.

- L'amendement n° 391 est adopte par 10 voix et
1 abstention.

L'article 83 (amende) est adopte par 10 voix contre 1.
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Artikel84 Article 84

Amendement nr. 392, op dit artikel ingediend,
verduidelijkt dat de begunstigde van een vergunning
waaraan stedebouwkundige lasten gekoppeld zijn,
gehouden is binnen de 2 jaar volgend op de afgifte van
de vergunning de werken met betrekking tot deze
laatste te beginnen of de vereiste waarborgen te
regelen.

Wordt deze verpichting niet nageleefd, dan vervalt
deze vergunning.

Een lid vraagt wat er concreet gaat gebeuren indien
de begunstigde aan de werkzaamheden begonnen is
met betrekking tot het gebouw waarvoor de vergun-
ning werd afgegeven, maar de werkzaamheden met
betrekking tot de lasten niet is begonnen.

Een rapporteur antwoordt dat men de opgestarte
werf kan stilleggen. De begunstigde mag zich inder-
daad niet beroepen op het feit dat hij binnen de twee
jaar is gestart met de werkzaamheden betreffende het
gebouw waarvoor hij een vergunning heeft verkregen.

L''amendement n° 392, depose a cet article, precise
que Ie beneficiaire d'un permis, accompagne de char-
ges d'urbanisme, est tenu de commencer les travaux
relatifs a ces charges ou de deposer les garanties qui lui
sont exigees, dans Ie delai de 2 ans suivant la deli-
vrance du permis.

Le non-respect de cette obligation entrame la
peremption du permis.

Un membre demande ce qui va se passer concrete-
ment lorsque le beneficiaire aura commence les tra-
vaux relatifs a 1'immeuble pour lequel a a obtenu le
permis, sans avoir commence les travaux relatifs aux
charges.

Un rapporteur repond que 1'on pourra arreter le
chantier en cours. Le beneficiaire ne pourra en effet
pas se prevaloir du fait qu'il a entame dans les 2 ans les
travaux relatifs a 1'immeuble pour lequel il a obtenu un
permis.

*** ***

- Amendement nr. 392 wordt aangenomen met 11
stemmen bij 2 onthoudingen.

Het geamendeerde artikel 84 wordt aangenomen met
10 stemmen bij 3 onthoudingen.

- L'amendement n° 392 est adopte par 11 voix et
2 abstentions.

L'article 84 (amende) est adopte par 10 voix et
3 abstentions.

Artikel 89 Article 89

Meerdere leden dienen amendement nr. 370 in met
hetzelfde onderwerp als het op artikel 81 ingediende
(nr.369).

Volgens de Staatssecretaris is het op dat artikel
ingediende amendement onverantwoord. Verkave-
lingsvergunnirigen hebben immers altijd hoofdzakelijk
betrekking op een bestemming als huisvesting. Het
amendement moet dus niet worden behouden.

Amendement nr. 370 wordt ingetrokken.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 370) identique a celui qui a et6 depose a 1'article 81
(n° 369).

Le Secretaire d'Etat estime qu'a cet endroit du texte
1'amendement lui parait moins justifie. En effet, les
permis de lotir concernent toujours une affectation
« logement ». II n'y a done pas lieu de le repeter.

L'amendement n° 370 est retire.

Artikel 95

Het op dit artikel ingediende amendement nr. 393
kan in dezelfde kontekst worden gezien als het op
artikel 84 aangenomen amendement (nr. 392).

Een rapporteur preciseert evenwel dat in dit geval
de stedebouwkundige lasten binnen de vijf jaar voile-
dig moeten worden uitgevoerd.

Article 95

L,'amendement n° 393, depose a cet article, se situe
dans la meme logique que celui qui a et6 adopte a
1'article 84' (amendement n° 392).

Un rapporteur precise toutefois que dans le cas
present, les charges d'urbanisme doivent etre realisees
entierement avant la vente.

*** ***
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- Amendement nr. 393 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 12 aanwezige leden.

Het geamendeerde artikel 95 wordt aangenomen met
eenzelfde stemming.

- L'amendement n° 393 est adopte a Punanimite des
12 membres presents.

L'article 95 (amende) est adopte par un vote identi-
que.

Artikel 113 Article 113

Een rapporteur geeft zijn standpunt over het op dit
artikel ingediende amendement nr. 394. Als men
spreekt van « het aan de gemachtigde ambtenaar
voorgelegde advies van het college van burgemeester
en schepenen » schept men enigszins verwarring, aan-
gezien het College gerechtigd is een beslissing te
nemen. Het lijkt dus weinig geschikt het hier over een
« advies » te hebben. Daarom stellen de indieners van
het amendement voor deze term door « verslag » te
vervangen.

De procedure kan dus als volgt worden samenge-
vat : als er geen bijzonder plan van aanleg is :

- neemt het college van burgemeester en schepenen
het door de gemeentelijke administratie opgestelde
dossier door en legt het de gemachtigde ambtenaar
een verslag voor;

- brengt de gemachtigde ambtenaar een met redenen
omkleed voorafgaand advies uit;

- de eindbeslissing wordt door het College genomen :
om de vergunning toe te kennen is het eensluidend
advies van de gemachtigde ambtenaar absoluut
nodig, hij kan daarentegen de vergunning weigeren
zeifs als het advies van de gemachtigde .ambtenaar
de toekenning toestaat.

Een >lid onderstreept het belang van het door het
College aan de gemachtigde ambtenaar voorgelegd
advies. Het is volgens hem belangrijk dat deze laatste
de bedoelingen van het College kent voor hij zijn
beslissing neemt.

Door het College te verplichten een verslag voor te
leggen in plaats van een advies, vreest hij dat deze
voorafgaande aan de gemachtigde ambtenaar mede te
delen informatie zai worden vertekend en geen stel-
lingname van het College meer zai bevatten : het
verslag zai in heel wet gevallen een overzicht geven
van de voor- en nadeten zonder dat een duidelijk
standpunt wordt ingenomen. Op die manier kan het
College ertoe geneigd zijn de verantwoordelijkheid af
te schuiven op het Gewest. Weinu, volgens het Gewest
moet het College zich over elk dossier uitspreken
vooraleer het aan de gemachtigde ambtenaar wordt
voorgelegd.

Un rapporteur commente Y amendement n" 394,
depose a cet article. En parlant de « 1'avis » du College
des bourgmestre et echevins transmis au fonctionnaire
delegue, on cree une certaine confusion dans la mesure
ou Ie College est 1'instance habilitee a prendre la
decision. II parait done peu opportun de parler d'un
« avis » dans ce cas. C'est la raison pour laquelle les
auteurs de 1'amendement proposent de remplacer ce
terme par « rapport ».

La procedure peut done etre resumee comme suit,
torsqu'il n'y a pas de plan particuher d'amenagement:

- Ie College des bourgmestre et echevins prend con-
naissanee du dossier etabli par 1'administration com-
munale et transmet un rapport au fonctionnaire
delegue;

- Ie fonctionnaire delegue emet un avis motive preala-
ble;

- la decision finale est prise par Ie College : pour
accorder Ie permis, il ne peut Ie faire que de 1'avis
conforme du fonctionnaire delegue; par contre, il
peut refuser Ie permis meme si 1'avis du fonction-
naire delegue est favorable a 1'octroi.

Un membre souligne 1'importance de 1'avis preala-
ble transmis par Ie College au fonctionnaire delegue.
Pour lui, il est important que ce dernier connaisse les
intentions du College avant de prendre sa decision.

En imposant au College de transmettre un rapport
plutot qu'un avis, il craint que cette information
prealable a communiquer au fonctionnaire delegu6 ne
soit denaturee et ne contienne plus de prise de position
de la part du College : Ie rapport comportera dans bien
des cas une evaluation des avantages et des inconve-
nients, sans deboucher sur une position claire. De
cette maniere, Ie College pourrait etre amend a se
decharger de sa responsabilite en la renvoyant a la
Region. Or, selon lui, Ie College doit se prononcer sur
tout dossier avant que celui-ci ne soit transmis au
fonctionnaire-delegue.
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Een rapporteur herhaalt dat in de huidige wettekst
er niet in het voorafgaand advies van het College
wordt voorzien. Dit gebruik is in feite het gevolg van
een omzendbrief, waarin wordt bepaald dat, een -
officieus - advies van het College van burgemeester en
schepenen moet gevoegd worden bij voorgelegde aan-
vraag.

De tekst van het ontwerp van ordonnantie gaat nog
verder : als er geen bijzonder bestemmingsplan is voor
het grondgebied waarop het goed is gelegen, is het
College gehouden een eerste evaluatie te geven van
wat op die plaats kan worden toegestaan en het aan de
gemachtigde ambtenaar voor te leggen opdat deze een
idee zou hebben van wat in het kader van de hem
voorgelegde aanvraag kan worden toegestaan.

Op die manier toont men duidelijk dat de beslis-
singsbevoegdheid inderdaad bij de gemeente ligt.
Door de term « advies » te behouden, had men de
indruk gegeven de gemeente bij de eerste fase van de
procedure te willen betrekken.

De indieners van het amendement dachten ook aan
de uitdrukking « aan de gemachtigde ambtenaar voor-
gelegd ontwerp van beslissing », maar in dat geval zou
men eveneens de indruk wekken dat het College door
dit ontwerp gebonden was. Daarom heeft men uitein-
delijk geopteerd voor de term « verslag », met de
duidelijke bezorgdheid de gemeentelijke autonomie te
benadrukken en te versterken.

De vorige spreker herhaalt dat deze praktijk volgens
hem gaat uitdraaien op een eenvoudige mededeling
van het verslag zonder dat het College een standpunt
heeft ingenomen.

Volgens een ander lid, is de verantwoording van het
amendement op zijn minst eigenaardig : het hebben
over de eindebeslissingsbevoegdheid van het College is
overdreven, terwiji het eensluidend advies van de
gemachtigde ambtenaar, in feite, een echte beslissing
is.

Meer algemeen genomen heeft dit lid kritiek op het
pendelsysteem tussen de gemeente en de gemachtigde
ambtenaar en herhaalt hij dat hij bij de eerste lezing
van het ontwerp pleitte voor een vereenvoudiging van
de procedure, door de beslissingsbevoegdheid inzake
de toekenning afhankelijk te maken van de omvang
van de vergunning. Het in het ontwerp voorgestelde
systeem brengt niet meer duidelijkheid ten opzichte
van de vroeger bestaande toestand.

- Amendement nr. 394 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 2 bij 1 onthouding.
Het aldus geamendeerde artikel 113 wordt aangeno-

men met 10 stemmen tegen 3 stemmen.

Un rapporteur rappelle que dans Ie texte actuel de la
loi, 1'avis prealable du College n'est pas prevu. En fait,
cette pratique resulte d'une circulaire, laquelle impose
que toute demande transmise au fonctionnaire delegu6
soit accompagnee d'un avis - officieux - du College des
bourgmestre et echevins.

Le tex'te du projet d'ordonnance va plus loin :
lorsqu'il n'y a pas de plan particulier d'affectation pour
le territoire ou est situe le bien, le College est tenu de
faire une premiere evaluation de ce qui peut 8tre auto-
rise a cet endroit et de la transmettre au fonctionnaire
delegue pour que celui-ci aif une opinion sur ce qui
peut etre autoris6 dans le cadre de la demande qui lui
est soumise.

De cette maniere, on montre clairement que le
pouvoir de decision revient reellement a la commune.
En maintenant le terme « avis », on aurait donne
1'impression de vouloir lier la commune au premier
stade de la procedure.

Les auteurs de 1'amendement avaient pense recourir
au terme « projet de decision soumis au fonctionnaire
delegue », mats dans ce cas, on aurait egalement
donne 1'impression que le College etait tenu par ce
projet. C'est pourquoi Us ont finalement opt6 pour le
terme « rapport » dans un souci evident de souligner et
de renforcer I'autonomie communale.

L'orateur precedent repete que selon lui la pratique
va aboutir & ce que les rapports soient communiques
sans p'rise de position de la part du College.

Pour un autre membre, la justification de 1'amende-
ment est pour le moins curieuse : parier de pouvoir de
decision finale du College est excessif, alors que 1'avis
conforme du fonctionnaire delegu6 est, en fait, une
veritable decision.

De maniere plus generale, ce membre critique le
systeme de navette entre la commune et le fonction-
naire delegu6 et rappelle qu'il avait plaide lors de la
premiere lecture du projet en faveur d'une simplifica-
tion de la procedure, en delimitant le pouvoir de
decision en matiere d'octroi suivant 1'ampleur du
permis. Le systeme propose dans le projet n'introduit
pas plus de clarte par rapport a la situation existant
auparavant.

**

- L'amendement n° 394 est adopte par 10 voix contre 2
et 1 abstention.
L'article 113 (amende) est adopte par 10 voix cen-

tre 3.
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Artikel 119

De Executieve dient amendement nr. 380 in, verge-
lijkbaar met de op de artikelen 19, 21, 29, 30 en 31
aangenomen amendementen.

Dit wordt aangenomen met 11 stemmen bij 2 ont-
houdingen.

***

Het aldus geamendeerde artikel 119 wordt aangeno-
men met 10 stemmen, bij 3 onthoudingen.

Article 119

L'Executif depose un amendement (n° 380) similaire
a ceux qui ont et6 adoptes aux articles 19, 21, 29, 30 et
31.

Celui-ci est adopte par 11 voix et 2 abstentions. •

***

L'article 119 (amende) est adopte par 10 voix. et
3 abstentions.

Artikelen 165, 170 en 171

De op dit artikel ingediende amendementen
(nr. 381, 382, 383), om de opschriften van de hoofd-
stukken aan te passen worden goe.dgekeurd bij eenpa-
righeid van de 13 aanwezige leden.

Articles 165, 170 et 171

Les amendements deposes ^ cet article (n° 381, 382,
383), qui visent b modifier des intitules de chapitre
sont approuves a 1'unanimite des 13 membres presents.

Artikel 173 Article 173

Een aantal leden dienen een reeds bij de eerste
lezing ingediende amendement nr. 371 opnieuw in.
Met dit amendement wil men door in beroep te gaan
de werkzaamheden die werden uitgevoerd terwiji de
vergunning door de gemachtigde ambtenaar opge-
schort of nietig verklaard was, als een misdrijf
beschouwen.

Toen dit amendement bij de eerste lezing werd
besproken, vroeg de Staatssecretaris bedenktijd om het
te kunnen onderzoeken.

De Staatssecretaris zegt dat er geen reden is om de
voorgestelde wijziging te behouden :

- wanneer de vergunning wordt nietig verklaard,
wordt deze geacht nooit te zijn toegekend;

- wanneer de vergunning wordt geschorst, zijn de in
het 2° bepaalde maatregelen afdoende. Inderdaad,
men moet niet voooruitlopen op de afloop van de
schorsing.

Een van de opstellers van het amendement wijst
erop dat, als gevolg van de goedkeuring van het op
artikel 95 ingediende amendement nr. 393, het rincipe
werd behouden volgens hetwelk de vergunning wordt
nietig verklaard indien de werken inzake de stede-
bouwkundige lasten niet binnen de termijn van 2 jaar
werden aangevangen. Het is center mogelijk dat de
werken aan het goed waarvoor de vergunning werd
aangevraagd, reeds werden aangevangen. Deze moge-
lijkheid wordt hier bedoeld.

Plusieurs membres reintroduisent un amendement
(n" 371) qui avait deja ete introduit en premiere
lecture. Celui-ci a pour objet de considerer comme une
infraction les travaux executes alors que Ie permis a ete
suspendu par Ie fonctionnaire delegue ou annul6 par
1'exercice d'un recours.

Lors de la discussion en premiere lecture de cet
amendement, Ie Secretaire d'Etat avait demande un
delai de reflexion pour 1'examiner.

Le Secretaire d'Etat estime qu'il n'y a pas lieu de
retenir la modification proposee :

- lorsque le permis est annule, celui-ci est repute
n'avoir jamais ete octroy6; , •

- lorsque le permis est suspendu, les mesures prevues
au 2° sont suffisantes. En effet, il n'y a pas lieu de
prejuger de 1'issue de la suspension.

Un des auteurs de 1'amendement fait observer que
suite a 1''amendement n° 393 adoptd a 1'article 95, on a
retenu le principe suivant lequel le permis est perim6 si
les travaux relatifs aux charges d'urbanisme n'ont pas
ete entames dans le delai de 2 ans. II se peut toutefois
que les travaux relatifs au bien pour lequel le permis
est demande sont eux deja entames. C'est cette
eventuality qui est visee ici.
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Een rapporteur herinnert eeraan dat krachtens arti-
kel 90 het verbod tot regulering van de vergunning,
reeds opgenomen in de organieke wet van 1962, hier
wordt bevestigd. Het begrip « voorafgaande vergun-
ning » moet volgens dit principe' worden geinterpre-
teerd. Het is ook duidelijk dat eike nietigverklaring
van de vergunning inhoudt dat de voorafgaande ver-
gunning niet meer bestaat; zij verdwijnt met de nietig-
verklaring.

Met de schorsing liggen de zaken enigzins moeilij-
ker, zodra men zich in de door de indieners van het
amendement geschetste toestand bevindt, resultaat
van de wijziging van artikel 95. Het lijkt ook beter in
het 1° van de eerste paragraaf « zonder voorafgaande
vergunningen... aanvangen of later verder zetten... ».

De Staatssecretaris antwoordt dat het misdrijf tegen
de stedebouwkundige lasten reeds in het 3° wordt
behandeld. Hij is dus van mening dat het niet aange-
wezen is in het 1° een bijzonder geval op te nemen.

Na de bespreking stellen verschillende leden voor in
het 1° van het 1° lid de woorden « ze aanvatten » te
doen vervallen.

De Staatssecretaris stemt daarmee in onder voorbe-
houd van een eventueel amendement in openbare
vergadering na een grondig juridisch onderzoek.

***

- Dit mondeling amendement wordt aangenomen met
10 stemmen bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 173-1 wordt verworpen met 10
stemmen tegen 2, bij 2 onthoudingen.

- Amendement nr. 173-2 wordt ingetrokken.

Het aldiis geamendeerde artikel 173 wordt aange-
nomen met 10 stemmen bij 3 onthoudingen.

Un rapporteur rappelle qu'en vertu de 1'article 90,
1'interdiction de regularisation du permis, deja intro-
duite dans la legislation organique de 1962, se voit id
confirmee. La notion de permis prealable doit etre
interpretee suivant ce principe. Aussi, il est clair que
toute annulation de permis signifie que Ie permis prea-
lable n'existe plus; il disparatt par 1'annulation.

Le cas de la suspension est plus delicat, des lors
qu'on se trouve dans la situation evoquee par les
auteurs de 1'amendement, suite a la modification de
1'article 95. Aussi, il paratt plus sage d'ajouter au 1° du
§ 1" : « ...sans permis prealable, de les entamer ou de
les poursuivre posterieurement... ».

Le Secreraire d'Etat repond que I'mfraction aux
charges d'urbanisme est deja visee au 3°. II ne croit des
lors pas opportun d'introd.uire un cas particulier au 1°.

• "—"

Apres discussion, plusieurs membres proposent de
supprimer au 1° du 1" alinea, les mots « de les
entamer ».

Le Secretaire d'Etat marque son accord sous reserve
d'un eventuel amendement en seance publique apres
examen juridique approfondi.

***

- Cet amendement oral est adopte par 10 voix et
2 abstentions.

- L'amendement n° 173-1 est rejete par 10 voix centre
2 et 1 abstention.

- L'amendement n° 173-2 est retire.

L'article 173 {amends) est adopte par 10 voix et
3 abstentions.

Artikel 193 Article 193

Verschillende leden dienen een amendement
nr. 395 in dat bedoeld is om de verlenging van de
geldigheidsduur van het eerste gewestelijk plan
mogelijk te maken.

Een rapporteur zegt dat dit amendement door
realisme wordt ingegeven. Het plan zai slechts echt
worden aangenomen tijdens de tweede helft van de
zittingsperiode. Het lijkt ook aangewezen de Execu-
tieve te machtigen de duur ervan te kunnen verlen-
gen.

Een lid zegt nogmaals dat hij gekant is tegen het
automatisch vervallen'van de plannen, zeifs indien
dit amendement een verbetering is in vergelijking
met de oorspronkelijke tekst.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 395) visant a autoriser la prolongation de la
validite du premier plan regional.

Un rapporteur declare que cet amendement est
dicte par le realisme. Le plan ne sera vraisemblable-
ment adopte que durant la seconde moitie de la
legislature. Aussi, il parait justifie d'autoriser 1'Exe-
cutif a pouvoir en prolonger la duree.

Un membre rappelle son opposition au principe
de la caducite automatique des plans, meme si
1'amendement ici propose constitue une ameliora-
tion par rapport au texte initial.



A-108/2- 90/91 - 288 - A-108/2-90/91

. Een ander lid is voorstander van de geldigheidsduur
van de plannen en vraagt zich af of een voortdurend
verlenging niet mogelijk zou moeten zijn.

Een rapporteur zegt dat hij tegen dit principe is,
omdat eike meerderheid haar verantwoordelijkheden
moet opnemen..

De Staatssecretaris steunt het amendement omdat
het voor het eerste ontwerp-plan nodig zai zijn voorop-
stellingen te doen die verder reiken dan de eerste

, zittingsperiode en dat de opstelling van dit eerste plan
aanzienlijk werk zai vereisen.

***

- Amendement nr. 395 wordt aangenomen met 11
stemmen bij 2 onthoudingen.

Het aldus geamendeerde artikel 193 wordt aangeno-
men met 10 stemmen bij 3 onthoudingen.

***

De Commissie bevestigt de uitgebrachte stemming
over de bij de eerste lezing geamendeerde artikelen.

Het aldits bij tweede lezing geamendeerde ontwerp
van ordonnantie wordt aangenomen met 10 stemmen
tegen 3.

Het voorstel van ordonnantie (de heer Draps en
c.s.) houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, de stedebouw en de stadsvernieuwing, toe-
gevoegd aan de bespreking van het ontwerp, heeft
geen bestaansreden meer.

Un autre membre plaide en faveur de la duree des
plans et se demande s'il ne faudrait pas permettre la
reconduction de facon permanente.

Un rapporteur se declare oppose a ce principe, car
'chaque majorite doit prendre ses responsabilites.

Le Secreraire d'Etat approuve 1'amendement parce
que, pour le premier projet de plan, il y aura necessai-
rement lieu de faire des projections au-dela de la pre-
miere legislature et que 1'etablissement de ce premier
plan requerra un travail considerable.

***

- L'amendement n° 395 est adopte par 11 voix et 2
abstentions.

L 'article 193 (amende) est adopte par 10 voix et
3 abstentions.

***

La Commission confirme les votes emis sur les
articles amendes au cours de la premiere lecture.

Le projet d'ordonnance, tel qu'amende en seconde
lecture, est adopte par 10 voix centre 3.

La proposition d'ordonnance (M. Draps et c.s.)
organique de 1'amenagement du territoire, de 1'urba-
nisme et de la renovation urbaine, jointe a la discus-
sion du projet, devient sans objet.

De rapporteurs, De Voorzitter,

Serge MOUREAUX Jean DEMANNEZ
Dominique HARMEL

Les rapporteurs, Le President,

Serge MOUREAUX Jean DEMANNEZ
Dominique HARMEL
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Vin. Verslag namens de Commissie
voor ruimtelijke ordening, grondbeleid

en huisvesting
uitgebracht door de heer Vandenbussche,

adjunct-rapporteur

VIII. Rapport fait au nom de la Commission
de 1'Amenagement du Territoire,

de la Politique fonciere et du Logement
par M. Vandenbussche,

rapporteur adjoint

1. Overeenstemming tussen de Nederlandse en de
Franse tekst van het ontwerp. - Aanwijzing van een
adjunct-rapporteur

1° Bij het begin van de artikelsgewijze bespreking
maakt een lid de volgende opmerkingen :

Uit de analyse van de tekst van de ontwerp-
ordonnantie « Planning en Stedebouw » blijkt dat
er zich zeer ernstige problemen stellen in verband
met de overeenstemming tussen de Nederlandse en
de Franse tekst (zie bijiage).

Het betreft fundamentele zaken :
a) totaal tegengestelde versies;
b) totaal andere bepalingen in de ene en de andere

tekst;
c) ernstige problemen van vertaling.

De Vlaamse leden van de Commissie hebben ter
zake twee voorstellen :

1. Concordance entre la version francaise et neerlan-
daise du texte du projet - Designation d'un rappor-
teur adjoint

1° Au debut de la discussion des articles, un membre
fait les observations suivantes :

II ressort de 1'analyse du texte du projet d'ordon-
nance de la planification et de 1'urbanisme que de
tres serieux problemes se posent en ce qui concerne
la concordance entre la version frangaise et la
version nderlandaise du texte (voir annexe).

II s'agit de points fondamentaux :
a) versions tout a fait opposees;
b) dispositions tout a fait differentes dans un texte

et dans 1'autre; .
c) serieux problemes de traduction.

Les membres flamands de la Commission emettent
deux propositions en la matiere :

1. De Executieve legt zo snel mogelijk een globale
nota neer die deze aangelegenheid regelt.
Een opiossing waarbij alleen in de artikelsgewijze
bespreking aan deze problematiek aandacht wordt
gegeven is onvoldoende.

2. Aan de Commissie wordt voorgesteld (zie arti-
kel 28, punt 3 van het Reglement), een derde

(Nederlandstalige) rapporteur aan te wijzen.

Die voorstellen worden aan de Voorzitter van de
Commissie voorgelegd per brief d.d. 28 mei 1991.

Een aantal leden vragen de Executieve de taalkun-
dige overeenstemming van het ontwerp na te kijken.
De diensten van de Raad zijn niet verantwoordelijk
voor deze vertaling.

De rapporteurs onderstrepen dat het ontwerp van
ordonnantie sinds maanden werd ingediend en bespro-
ken in de Commissie.

Er zijn heel weinig opmerkingen van de Raad van
State, betreffende de taalkundige overeenstemming.

1. L'Executif depose aussi rapidement que possible
une note globale qui regle cette matiere.
Une solution qui n'aborderait cette problematique
que dans la discussion des articles est insuffisante.

2. II est propose a la Commission (voir article 28,
point 3 du Reglement) de designer un troisieme
rapporteur (neerlandophone).

Ces propositions sont soumises au President de la
Commission par lettre du 28 mai 1991.

Plusieurs membres demandent a 1'Executif de revoir
la concordance linguistique du projet. La responsabi-
lite des services du Conseil n'est pas engagee.

Les rapporteurs soulignent que Ie projet d'ordon-
nance est depose et examine en Commission depuis
des mois.

Les observations du Conseil d'Etat, relatives a la
concordance linguistique, sont minimes.
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Deze overeenstemming moet worden nagetrokken
tijdens de artikelsgewijze bespreking. Men dient er
zorg voor te dragen dat in de bepalingen van de
ordonnantie in de twee talen de grootst mogelijke
overeenstemming wordt bereikt.

De rapporteurs, in samenwerking met de diensten
van de Raad, zijn verantwoordelijk voor de door de
Commissie aangenomen teksten.

De Staatssecretaris deelt dit standpunt. De Execu-
tieve zai de concrete vertaalfouten verbeteren en een
nota bezorgen aan de Commissie. De Commissie is
bevoegd voor de taalkundige overeenstemming van de
aangenomen tekst.

De Voorzitter besluit dat de taalkundige overeen-
stemming van de door de Commissie aangenomen
tekst, door de diensten van de Raad zai worden
nagetrokken.

Cette concordance doit etre verifiee lors de la
discussion des articles. II faut faire en sorte que les
dispositions de 1'ordonnance soient les plus proches
possibles dans les deux langues.

Les rapporteurs, avec 1'aide des services du Conseil,
sont responsables du texte adopte par la Commission.

Le Secretaire d'Etat partage cette analyse. L'Execu-
tif corrigera les erreurs materielles de traduction et
transmettra une note a la Commission. La concor-
dance linguistique du texte adopte releve de la respon-
sabilite de la Commission.

Le President conclut que la concordance linguistique
du texte adopte par la Commission, sera verifie par les
services du Conseil.

2° In de vergadering van 31 mei 1991, wordt de relatie
tussen de Nederlandse en de Franse fekst van het
ontwerp van ordonnantie opnieuw door hetzelfde
lid aangehaald :

- Hij stelt voor dat een Nederlandstalige co-rappor-
teur samen met zijn Franstalige mede-rapporteurs
voor de uiteindelijke volstrekt gelijklopende inter-
pretatie van beide teksten zorgt.

Zij kunnen daarvoor, op vraag van de Commissie,
een beroep doen op de (beide) vertaaldiensten van
de Raad.

2° En seance du 31 mai 1991, le meme membre
aborde a nouveau la relation entre la version
francaise et la version neerlandaise du texte du
projet d'ordonnance :

- II propose qu'un corapporteur neerlandophone
veille, conjointement avec ses corapporteurs fran-
cophones, a ce que les deux textes definitifs fassent
1'objet d'une interpretation en tous points equiva-
lente.

A cette fin, ils peuvent faire appel, a la demande de
la Commission, aux (deux) services de traduction du
Conseil.

3° Op voorstel van de Voorzitter, wijst de Commissie
de heer Michiel Vandenbussche als adjunct-rappor-
teur aan, belast met het nazicht van de taalovereen-
stemming van de teksten.

3° Sur proposition du President, la Commission
designe Monsieur Michiel Vandenbussche en tant
que rapporteur adjoint pour contr61er la concor-
dance linguistique des textes.

2. Nazicht van de overeenstemming tussen de Neder-
landse en de Franse tekst van het ontwerp

Tijdens de commissiebesprekingen heeft de Execu-
tieve een aantal amendementen ingediend, die ook
rekening hielden met een grotere concordantie tussen
de Nederlandse en de Franse tekst.

Voor de tweede lezing bezorgde de Executieve een
aanvullende nota met bijkomende tekstcorrecties.

2. Contr61e de la concordance entre la version fran"
9aise et la version neerlandaise du texte du projet

Au cours des discussions en commission, 1'Executif a
depose un certain nombre d'amendements qui tenaient
egalement compte de la necessite d'assurer une meil- •
leure concordance entre le texte frangais et le texte
neerlandais.

Pour la seconde lecture, 1'Executif a fourni une note
additionnelle reprenant des corrections complementai-
res.
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Na de goedkeuring in eerste lezing en voor de
tweede lezing heeft uw adjunkt rapporteur, met de
hulp van beide vertaaldiensten van de Raad alsook op
basis van een aantal opmerkingen en suggesties van-
wege de Executieve, de overeenstemming tussen de
Nederlandse en de Franse tekst van het ontwerp
grondig nagekeken.

Naast een paar in het oog springende verschillen
tussen beide teksten en eenmalige en duidelijke fouten
die onmiddellijk werden verbeterd zijn in dit kader een
aantal problemen regelmatig voorgekomen, waarvan
de voornaamste hierna worden doorgelicht.

Ten eerste kreeg de term « reglement » de voorkeur
op de term « verordening » (en werd bijgevolg « ver-
ordenend » ook door « reglementair » vervangen). De
redenen voor deze aanpassing zijn al uiteengezet; naar
ons gevoel is er geen bezwaar om het 30jaar oude
woord uit de wet van 1962 te vervangen door een
andere terminologie, vermits de ordonnantie ook
nieuwe termen bezigt die in de plaats komen van het
vocabularium van de organieke wet. Bovendien kan in
het Nederlands een verschil worden gemaakt tussen
twee normen die elk op een ander trap van de
normenhierarchie staan, waar dit in het Frans niet
mogelijk is.

Ten tweede zijn een paar verouderde of zeifs
onnauwkeurige termen uit de wet van 1962 consequent
vervangen door betere equivalenten. Het betreft
onder meer volgende w.oorden : « uiterlijk op » (i.p.v.
« ten laatste op »), « mededelen » (i.p.v. « overma-
ken », dat enkel korrekt is wanneer het om geld gaat),
« aanwijzen » i.p.v. « aanduiden » (mag niet worden
gebruikt voor personen), « bij ontstentenis van » of
« bij gebreke van » i.p.v. « bij gebrek aan », « afge-
ven » i.p.v. « verlenen » waar het b.v. om attesten
gaat, « yigerend » i.p.v. « van kracht zijnd », « inroe-
pen tegen » i.p.v. « tegenwerpen aan », « opieg »
i.p.v. « toegift », « van nul en gener waarde » i.p.v.
« ongeschreven », « waarborgen » i.p.v. « veilig stel-
len », « na het verstrijken » i.p.v. « na afloop », « in
beroep gaan » i.p.v. « in beroep komen », « geroy-
eerd » i.p.v. « doorgehaald », « in werking treden »
i.p.v. « van kracht worden » en, zoals de Raad van
State het regelmatig. voorstelt, « de nadere regels
bepalen » als equivalent van « determiner les modali-
tes d'application ».

Wel is soms de geijkte terminologie uit de wet van
1962 behouden als het hanteren van nieuwe woorden
voor moeilijkheden had kunnen zorgen; dit is onder
meer het geval voor « openbaarmaking » als equiva-
lent van « publicite », waar men eigenlijk geneigd zou
zijn « openbaarheid » te gebruiken.

Apres 1'adoption en premiere lecture et avant la
deuxieme lecture, votre rapporteur adjoint a verifie
dans Ie detail, avec 1'aide des deux services de traduc-
tion du Conseil et sur la base d'un certain nombre de
remarques et de suggestions de 1'Executif, la concor-
dance entre la version fran$aise et la version neerlan-
daise du projet.

Outre plusieurs differences manifestos entre les
deux textes et des erreurs ponctuelles et evidentes qui
ont immediatement ete rectifiees, certains problemes
se sont presentes a plusieurs reprises dans ce cadre; les
principaux d'entre eux sont eclaires ci-dessous.

En premier lieu, Ie terme « reglement » a ete retenu
de preference a « verordening » (et, par consequent,
« reglementair » de preference a « verordenend »).
Les motifs de ce choix sont exposes plus avant; a notre
estime, il n'y a pas d'objection a remplacer Ie terme
qu'on retrouve dans la loi de 1962, utilise depuis pres
de 30 ans, par une terminologie nouvelle puisque
1'ordonnance emploie par ailleurs d'autres mots nou-
veaux qui se substituent au vocabulaire de la loi
orgariique. En outre, il est possible de faire en
neerlandais la distinction entre deux normes qui se
situent ^ des degres differents de la hierarchic des
normes, ce qui ne peut se faire en francais.

En second lieu, plusieurs termes de la loi de 1962 qui
etaient tombes en desuetude ou qui etaient incorrects
ont ete systematiquement remplaces par des equiva-
lents plus precis : ainsi, notamment, « uiterlijk op »
(au lieu de « ten laatste op »), « mededelen » (au lieu
de « overmaken », qui ne s'emploie que lorsqu'il s'agit
d'argent), « aanwijzen » au lieu de « aanduiden »
(lequel ne peut s'employer lorsqu'il s'agit de person-
nes), « bij ontstentenis van » ou « bij gebreke van » au
lieu de « bij gebrek aan », « afgeven » au lieu de
« verlenen » (lorsqu'il est question, par exemple, d'at-
testations), «vigerend» au lieu de «van kracht
zijnd », « inroepen tegen » au lieu de « tegenwerpen
aan », « opieg » au lieu de « toegift », « van nul en
gener waarde » au lieu de « ongeschreven », « waar-
borgen » au lieu de « veilig stellen », « na het verstrij-
ken » au lieu de « na afloop », « in beroep gaan » au
lieu de « in beroep komen », « geroyeerd » au lieu de
« doorgehaald », « in werking treden » au lieu de
« van kracht worden ». Comme le'suggere reguliere-
ment Ie Conseil d'Etat, « determiner les modalites
d'application » a ete rendu par « de nadere regels
bepalen ».

Toutefois, la terminologie consacree de la loi de
1962 a parfois ete maintenue lorsque 1'utilisation de
mots nouveaux etait susceptible d'entratner des diffi-
cultes; c'est notamment Ie cas pour « openbaarma-
king » comme equivalent de « publicite », alors qu'on
serait enclin a employer plutot Ie mot « openbaar-
heid ».
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Het woord « perceel » is, waar nodig, vervangen
door het woord « goed » als equivalent van « immeu-
ble »; hiermee wordt de verwarring met het Franse
woord « parcelle » vermeden. Ook « mededelen » is
vervangen door «betekenen» als equivalent van
« modifier ».

Ook een aantal gallicismen zijn uit de tekst verwij-
derd, zoals «vergezellen» in de betekenis van
« gevoegd worden bij ».

Wat het kiezen voor « misdrijf » i.p.v, « overtre-
ding » betreft venvijs ik naar het verslag van de heren
Moureaux en Harmel.

Voor het correcte taalgebruik in de Nederiandse
tekst is onder meer gebruik gemaakt van volgende
werken : Moors, Juridisch woordenboek - Paul Buyse
en Willy Penninckx, Verzorgd Taalgebruik - Paul
Buyse en Willy Penninckx, Vertaalgids - Paul Cockx,
Taalwijzer. Verder zijn verscheidene woordenboeken
geraadpleegd en is systematise!! vergelijkend te werk
gegaan ten opzichte van de wet van 1962 en de
uitvoeringsbesluiten ervan.

Le terme « perceel » a ete remplace, la ou c'etait
necessaire, par le mot « goed » en tant qu'equivalent
du mot « immeuble » - cel.a permet d'eviter la confu-
sion avec le mot francais « parcelle ». De la meme
facon, le mot «mededelen » a ete remplace par
« betekenen » comme equivalent de « notifier ».

Un certain nombre de gallicismes ont egalement ete
supprimes : ainsi « vergezellen » au sens de « gevoegd
worden bij » (accompagner, en parlant de documents).

En ce qui concerne le choix de « misdrijf » plutot
que « overtreding », votre rapporteur adjoint renvoie
au rapport de MM. Moureaux et Harmel.

Pour la correction linguistique du texte neerlandais,
il a notamment ete fait usage des ouvrages suivants :
Moors, Dictionnaire juridique - Paul Buyse et Willy
Penninckx, Verzorgd Taalgebruik - Paul Buyse et
Willy Penninckx, Vertaalgids - Paul Cockx, Taalwij-
zer. Par ailleurs, differents dictionnaires ont ete
consultes et un travail de comparaison systematique a
ete fait avec la loi de 1962 et ses arrets d'execution.

De adjunct-rapporteur, De Voorzitter,

Michiel VANDENBUSSCHE Jean DEMANNEZ

Le rapporteur adjoint, Le President,

Michiel VANDENBUSSCHE Jean DEMANNEZ
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BIJLAGE ANNEXE

VERTAALPROBLEMEN PROBLEMES DE TRADUCTION

Zoals door diverse commissieleden en door diverse adviesinstan-
ties reeds opgemerkt, moet de overeenstemming tusen de Neder-
landse en de Franse tekst zeer grondig worden onderzocht.

'Cornrne de nombreux commissaires et diverses instances consulta-
tives ont pu Ie remarquer, il est indispensable d'analyser en detail la
concordante entre la version francaise et neerlandaise du texte.

Het lij'kt onvoldoende dat men dit in het kader van de artikelsge-
wijze bespreking zou bekijken. Er moet zo snel mogelijk een globale
nota vanwege de Executieve komen, gebaseerd op een grondige en
deskundige analyse ter zake.

Examiner cette concordance tors de la discussion des articles ne
semble pas suffire. L'Executif doit rediger aussi rapidement que
possible une note globale se basant sur une analyse approfondie et
specialisee en la matiere.

I. Algemene problemen I. Problemes generaux

1. Zou het begrip « verordening » niet beter vervangen worden
door het begrip « reglement », teneinde het onderscheid te maken
met de verordeningen die door de gemeenschapscommissies, de
Verenigde Vergadering en de Hoofdstedelijke Raad - legifererend
als agglomeratieraad - worden opgenomen?

De «verordeningen» waarover sprake in deze ordonnantie
worden uitgevaardigd dor de Executieve of door de gemeenteraad.
In beide gevallen lijkt het me wenselijk te spreken over « regle-
menten ».

In het Frans is er geen probleem. Beide termen zijn identiek :
« reglement ».

1. Ne vaudrait-il pas mieux remplacer la notion de « verorde-
ning » par celle de « reglement » pour faire la distinction avec les
reglements adoptes par les commissions communautaires, 1'Assem-
blee reunie et Ie Conseil de la Capitale - legiferant en tant que
Conseil d'Agglomeration?

Les « verordeningen » dont U est question dans cette ordonnance
sont edictes par 1'Executif ou par Ie conseil communal. Dans les
deux cas, il me semble souhaitable de parier de « reglementen ».

En francais, il n'y a pas de probleme. Les deux termes sont
identiques : « reglement ».

2. Het begrip «infraction » wordt vertaald als « misdrijf » (of
omgekeerd?).

De term « misdrijf » heeft een specifieke juridische draagwijdte
die hier wellicht niet correct gebruikt wordt.

Moet dit niet zijn : « overtreding »?

Een juridische uitklaring is noodzakelijk.

La notion d'« infraction » est rendue par Ie terme « misdrijf » (ou
inversement?).

Le terme « misdrijf » a une portee juridique specifique qui n'est
peut-etre pas utilisee correctement ici.

Ne doit-on pas plut6t utiliser : « overtreding »?

Une explication juridique s'impose.

n. Specifieke gevallen

art. 3 (e.a.) : « amenagement » =s « ruimtelij'ke ordening »
art. 36 ; «mesures d'amenagement» •=• «maatregelen van
aanleg »
art. 13 : « II delegue des fonctionnaires.. » = « zij geeft delega-
tie (?) aan ambtenaren... » ^

art. 8 : « nadere regels ter zake van het onderzoek »
art. 39 : « shriting van het onderzoek »
art. 40 : « afsluiting van het onderzoek »
art. 125 (e.a.) : « in'beroep komen... »

- art. 128/134 (e.a.) : « een goede plaatselijke aanleg »
art. 68 ; « welk »
art. 124 ; « entre autres » niet voorzien in de N-tekst
- art. 135 ; « une personne de droit public » = « een aangewezen

publiekrechterlijke rechtspersoon »
- art. 165 : « une personne de droit public » = « een rechtsper-

soon »

n. Cas specifiques

art. 3 (e.a.) : « amenagement » = « ruimtelijke ordening »
art. 36 : «mesures d'amenagement» = «maatregelen van
aanleg »
art. 13 : « II delegue des fonctionnaires.. » = « zij geeft delega-
tie (?) aan ambtenaren... »

art. 8 : « nadere regels ter zake van het onderzoek »
art. 39 : « sluiting van het onderzoek »
art. 40 : « afsluiting van het onderzoek »
art. 125 (e.a.) : « in beroep komen... »
art. 128/134 (e.a.) : « een goede plaatselijke aanleg »
art. 68 : « welk »
art. 124 : « entre autres » niet voorzien in de N-tekst
- art. 135 : « une personne de droit public » = « een aangewezen

publiekrechterlijke rechtspersoon »
- art. 165 : « une personne de droit public » = « een rechtsper-

soon »
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- art. 135 : N-tekst : de Executieve
F-tekst : Ie fonctionnaire delegue

- art. 131 : N-tekst: « dienst gemachtigde »
F-tekst : « Ie fonctionnaire que celui-ci delegue »

Zie ook advies « Vereniging van de Stad en de gemeenten van
Brussel :

De Nederlandse tekst vertoont een groot aantal lacunes en
tegenstrijdigheden in vergelijking met de Franse tekst.

Enkele voorbcelden

- art. 48, al. 1 : lees « ontwerper » en niet « ontwerpen ».
- art. 65, al. 1 : « pereelen » als vertaling voor « immeubles» zowel

als voor « parcelles ».
- art. 106, al. 1 en 3 : « attestation de dep6t » en « accuse de

reception » waarvoor in het Frans een onderscheid moet gemaakt
worden, in het Nederiands telkens vertaald als « ontvangstbe-
wijs ».

- art. 110, al. 2 : «maison communale » wordt vertaald als
« gemeentebestuur ».

- art. 151 ; « in beroep komen » is voor verbetering vatbaar evenals
in art. 154 « nieuwe redenen zijn opgekomen ».

- art, 162 : «lorsqu'un reglement regional est public » wordt
vertaald als « is er geen gewestelijke verordening bekendge-
maakt ».

Dit zijn enkele voorbeelden, de tijd ontbrak om de tekst systema-
tisch op dit aspekt na te kijken. De Nederlandse tekst moet in elk
geval grondig worden nagekeken voor de ordonnantie wordt goed-
gekeurd.

- art. 135 : N-tekst : de Executieve
F-tekst ; Ie fonctionnaire delegue

- art. 131 : N-tekst : « dienst gemachtigde »
F-tekst; « Ie fonctionnaire que celui-ci delegue »

Voir egalement I'avis de l'« Union des ville et communes de
Bruxelles » :

Le texte neeriandais presente de multiples lacunes et contradic-
tions vis-a-vis du texte francais.

A titre exemplatif

- art. 48, al. 1 : lire « ontwerper » et non « ontwerpen ».
- art. 65, al. 1 : « pereelen » traduit indifferemment « immeubles »

et « parcelles ».
- art. 106, al. 1 et 3 : « attestation de dep6t » et « accuse de

reception » entre lesquels la distinction est faite en fran{ais sont
traduits par le meme mot en neeriandais : « ontvangsbewijs ».

- art. 110, al. 2 : « maison communale » est traduit par « gemeente-
bestuur ».

- art. 151: « in beroep komen » est perfectible, de meme que 1'art.
154 « nieuwe redenen zijn opgekomen ».

- art. 162 : «lorsqu'un reglement regional est public » est traduit
par « is er geen gewestelijke verordening bekendgemaakt ».

II s'agit d'exemples, le temps et la periode impartis ne nous ayant
pas permis de proceder a une revision systematique de cet aspect. En
tout etat de cause, le texte neeriandais devrait faire 1'objet d'une
revision approfondie avant 1'approbatioh de 1'ordonnance.
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IX. Lezing en goedkeuring
van het verslag

IX. Lecture et approbation
du rapport

Het verslag werd bij eenparigheid van de 11 aairwe-
zige leden goedgekeurd.

Le rapport a ete approuve a 1'unanimite des 11
membres presents.

De Rapporteurs, De Voorzitter,

Serge MOUREAUX JeanDEMANNEZ
Dominique HARMEL

Les Rapporteurs, Le President,

Serge MOUREAUX Jean DEMANNEZ
Dominique HARMEL
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TEKST AANGENOMEN
DOOR DE COMMISSIE

TEXTE ADOPTE
PAR LA COMMISSION

TITEL EEN TITRE PREMIER

ALGEMENE BEPAJLINGEN DISPOSITIONS GENERALES

HOOFDSTUK I CHAPITRE PREMIER

DOELSTELLINGEN OBJECTIFS

Artikel 1

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid
bedoeld in artikel Wquater van de Grondwet.

Article 1"

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

Artikel 2 Article 2

De ontwikkeling van bet Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest, met inbegrip van de ruimtelijke ordening,
wordt vastgelegd door de volgende gewestelijke en
gemeentelijke plannen :
1° het gewestelijk ontwikkelingsplan;
20 het gewestelijk bestemmingsplan;
3° het gemeentelijk ontwikkelingsplan;
4° het bijzonder bestemmingsplan.

Deze ontwikkeling is zowel economisch, sociaal als
esthetisch opgevat als met het doel het leefmilieu van
het Gewest te beschermen en te verbeteren, en de
bodem zuinig te beheren.

Le developpement de la Region de Bruxelles-Capi-
tale, en ce compris 1'amenagement de son territoire,
est fixe par les plans regionaux et communaux sui-
vants :
1° le plan regional de developpement;
2° le plan regional d'affectation du sol;
3° le plan communal de developpement;
4° le plan particulier d'affectation du sol.

Ce developpement est concu tant au point de vue
economique, social et esthetique que dans le but de
preserver et d'ameliorer 1'environnement de la
Region, et de gerer son sol avec parcimonie.

Artikel 3

Bij de uitwerkingsprocedure van de plannen en bij de
afgifte van de vergunningen en attesten, stellen de
administratieve instanties alles in het werk om de
sociale en economische vooruitgang met de kwaliteit
van het leven te verzoenen, en de inwoners van het
Gewest ervan te verzekeren dat een harmonieuze
ordening in acht wordt genomen.

Article 3

Dans ['elaboration des plans et lors de la delivrance
des permis et certificats, les autorites administratives
s'efforcent de condlier le progres social et economique
et la qualite de la vie en garantissant aux habitants de
la Region le respect d'un amenagernent harmonieux.
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Artikel 4

Elk jaar bij de bespreking van de begroting en
uiterlijk op 31 december legt de Executieve op het
bureau van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad een
verslag neer over de stand van zaken en de vooruitzich-
ten inzake de ontwikkeling en de stedebouw en over
de uitvoering van de gewestelijke en gemeentelijke
plannen voor.

Article 4

L'Executif depose chaque annee sur Ie bureau du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, a 1'occa-
sion de la discussion du budget et au plus tar a. Ie
31 decembre, un rapport sur I'etat et les previsions en
matiere de developpement et d'urbanisme, et sur
1'execution des plans regionaux et communaux.

HOOFDSTUK II

GELDIGHEID EN GEVOLGEN
VAN DE PLANNEN

CHAPITRE II

VALIDITE ET EPFETS
DES PLANS

Artikel 5 Article 5

De Executieve verleent bindende kracht aan de
gewestelijke en de gemeentelijke plannen.

De plannen hebben reglementaire waarde. Zij blij-
ven van kracht tot zij door andere plannen worden
vervangen als gevolg van een wijziging of wanneer
deze ordonnantie voorschrijft dat alle of een deel van
de bepalingen ervan worden geschorst of opgeheven.

De bindende kracht en de reglementaire waarde
worden voor elk van de in artikel 2 bedoelde plannen
door de bijzondere bepalingen van deze ordonnantie
nader bepaald.

• L'Executif confere force obligatoire aux plans regio-
naux et communaux.

Les plans ont valeur reglementaire. Us demeurent
en vigueur jusqu'au moment ou d'autres plans leur
sont substitues a la suite d'une modification ou dans les
cas ou la presente ordonnance prevoit la suspension ou
1'abrogation de tout ou partie de leurs dispositions.

La force obligatoire et la valeur reglementaire des
plans sont precisees pour chacun des plans vises ^
I'article 2 par les dispositions particulieres de la presente
ordonnance.

Artikel 6

De bepalingen van de plannen kunnen beperkingen
op het gebruik van de eigendom inhouden, met
inbegrip van bouwverbod.

Article 6

Les prescriptions des plans peuvent impliquer des
restrictions a 1'usage de la propriete, 1'interdiction de
batir y comprise.

HOOFDSTUK III

MACHTIGING

Artikel 7

De Executieve wijst de ambtenaren van het bestuur
voor stedebouw en ruimtelijke ordening aan, die zij
machtigt tot de in deze ordonnantie omschreven
taken.

fr^

Zij worden « gemachtigde ambtenaren » genoemd.

CHAPITRE III

DELEGATIONS

Article 7

L'Executif designe les fonctionnaires de 1'adminis-
tration de 1'urbanisme et de 1'amenagement du terri-
toire qui sont delegues aux fins precisees par la
presente ordonnance.

Us sont denommes « fonctionnaires delegues ».
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HOOFDSTUK IV CHAPITRE IV

INFORMATIE, OPENBAARMAKING
EN OPENBAAR ONDERZOEK

Artikel 8

De Executieve bepaalt de nadere regels van het
openbaar onderzoek in naleving van de volgende
beginselen :
1° de duur van een openbaar onderzoek mag niet

korter dan 15 dagen zijn;
2° tenminste de helft van de voorgeschreven termijn

van een openbaar onderzoek valt buiten de periode
van de zomer; Paas- en Kerstschoolvakanties;

3° de dossiers zijn ten minste een werkdag per week
tot 20 uur toegankelijk;

4° iedereen kan technische uitleg krijgen volgens de
door de Executieve bepaalde regels;

5° iedereen kan schriftelijk o f , indien nodig, mondeling
opmerkingen en bezwaren maken voor de sluiting
van het openbaar onderzoek.

De Executieve of de gemeenten kunnen zeif beslis-
sen over bijkomende vormen van openbaarmaking en
raadpleging.

De Executieve bepaalt onder weike voorwaarden
subsidies worden verleend voor het uitvoeren van de
bepalingen van dit artikel.

INFORMATION, PUBLICITE ET
ENQUETES PUBLIQUES

Article 8

L'Executif determine les modalites des enquetes
publiques, en consacrant 1'application des principes
suivants :
1° la duree d'une enquete publique ne peut etre infe-

rieure a quinze jours;
2° la moitie au moins du delai prescrit d'une enquete

publique se situe en dehors des periodes de vacan-
ces scolaires d'ete, de Paques et de Noel;

3° les dossiers sont accessibles jusqu'a 20 heures au
moins un jour ouvrable par semaine;

4° quiconque peut obtenir des explications techniques
selon les modalites fixees par I'Executif; '

5° quiconque peut exprimer ses observations et ses
reclamations par ecrit ou, au besoin, oralement,
avant la clQture de I'enquete publique.

L'Executif ou les communes peuvent decider de
toutes formes supplementaires de publicite et de
consultation.

L'Executif fixe les conditions d'octroi de subventi-
ons pour la mise en ceuvre des dispositions du present
article.

HOOFDSTUK V

ADVIESCOMMISSIES

Af'deling I :
De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Artikel 9

Er wordt een Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
opgericht, hierna de « Gewestelijke Commissie »
genoemd.

De Gewestelijke Commissie is belast met het uitbren-
gen van een met redenen omkleed advies over de ont-
werpen van gewestelijk ontwikkelingsplan, van geweste-
lijk bestemmingsplan, van gewestelijke stedebouwkun-
dige reglementen en over de basisdossiers en de ontwer-
pen van 'gemeentelijke ontwikkelingsplannen.

De Gewestelijke Commissie kan, inzake de uitvoe-
ring of de aanpassing van de plannen en reglementen
waarover zij zich moet uitspreken, opmerkingen maken
of suggesties voordragen bij de Executieve.

CHAPITRE V

COMMISSIONS CONSULTATIVES

Section P":
De la Commission regionale de developpement

Article 9

II est cree une Commission regionale de developpe-
ment, ci-apres designee « la Commission regionale ».

La Commission regionale est chargee de rendre un
avis motive sur les projets de plan regional de develop-
pement, de plan regional d'affectation du sol et de
reglements regionaux d'urbanisme ainsi que sur les
dossiers de base et projets des plans communaux de
developpement.

La Commission regionale peut, a {'intention de
I'Executif, formuler des observations ou presenter des
suggestions quant a ['execution, ou a ['adaptation des
plans et reglements dont elle a a connattre.
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Zy stefa algemene richtlijnen voor in verband met het
voorbereiden en het opmaken van ontwikkelings- en
bestemmingsplannen. alsmede van stedebouwkundige
reglementen.

De Executieve kan bovendien alle kwesties met
betrekking tot de ontwikkeling van het Gewest aan de
Gewestelijke Commissie voorleggen.

De adviezen, opmerkingen, suggesties en voorstellen
van richtlijnen warden met eenparigheid van stemmen
geformuleerd. Bij ontstentenis van eenparigheid bestaat
het advies vat de weergave van alle standpunten die
tijdens de werkzaamheden naar voor werden gebracht.

De Gewestelijke Commissie overhandigt de Execu-
tieve, uiterlijk op 30 juni van elk jaar, een verslag over
haar activiteiten.

De Executieve bepaalt de regels voor de samenstelling
en de working van de Gewestelijke Commissie in
naleving van de volgende beginselen :

1° de vertegenwoordiging van de in artikelen 18, 28 en
38 bedoelde adviesinstellingen, met inachtname van
de verschillende componenten ervan;

2" de vertegenwoordiging van de gemeenten;
3" de aanwijzing van onafhankelijke experten;
4° het horen van de afgevaardigden van de Executieve

of van de gemeenten die de in het tweede lid be-
doelde ontwerpen en basisdossiers opgemaakt heb-
ben.

De Gewestelijke Commissie kan onderverdeeld war-
den in gespecialiseerde secties.

De leden van de Gewestelijke Commissie warden
door de Executieve aangewezen bij eike volledige ver-
nieuwing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en
uiterlijk op de eerste januari die volgt op zijn installatie.

Elle propose des directives generates pour la prepara-
tion et ['elaboration des plans de developpement et
d'affectation du sol et des reglements d'urbanisme.

En outre, I'Executif peut soumettre a la Commission
regionale toute question relative au developpement de la
Region.

Les avis, observations, suggestions, et propositions
de directives sont formulas a I'unanimite. A defaut
d'unanimite, I'avis consiste en la reproduction de toutes
les opinions exprimees lors des travaux.

La Commission regionale remet a I'Executif, au plus
tard Ie 30 juin de chaque annee, un rapport sur ses
activites.

L'Executif determine les regles de composition et de
fonctionnement de la Commission regionale en consa-
crant ['application des principes suivants :

1° la representation des differentes instances consultati-
ves visees aux articles 18, 28 et38, dans Ie respect de
lews diverses composantes;

2° la representation des communes;
3° la designation d'experts independants;
4° I'audifion des representants de I'Executif ou des

communes, qui ont elabore les projets et dossiers de
base vises au deuxieme alinea.

Le Commission regionale peut se subdiviser en
sections specialisees.

'Les membres de la Commission regionale sont desi-
gnes par I'Executif a chaque renouvellement complet du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale et au plus
tard le I" janvier qui suit I'installation de celui-ci.

Artikel 10

De Gewestelijke Commissie wordt bijgestaan door
een vast secretariaat. De opdrachten van dit secretariaat
zijn onder meer :
1° de voorbereiding van het in artikel 9 bedoelde

jaarverslag;
2° een register met de door de Gewestelijke Commissie

uitgebrachte adviezen ter beschikking van de bevol-
king houden.

Article 10

La Commission regionale est assistee d'un secretariat
permanent. Parmi les missions de celui-ci figurent :

1° la preparation du rapport annuel vise a I'article 9;

2° la tenue a la disposition du public d'un registre
consignant les avis de la Commission regionale.
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Afdeling I I :
De overlegcommissies

Artikel 11

Voor eike gemeente van het Gewest wordt een
overlegcommissie opgericht.

Alvorens een bijzonder bestemmingsplan, een ont-
eigeningsplan dat in uitvoering van een dergelijk plan
wordt opgesteld en een gemeentelijk stedebouwkundig
reglement worden aangenomen, is een voorafgaand
advies van de overlegcommissie vereist. Dergelijk
advies is eveneens vereist alvorens een stedebouwkun-
dige vergunning of een stedebouwkundig attest wordt
afgegeven, telkens dit bij reglement of bij een plan is
voorzien, of wanneer deze vergunnings- of attestaan-
vragen aan de in artikelen 113 en 114 bedoelde
speciale regelen van openbaarmaking werden onder-
worpen.

Op aanvraag van de Executieve, de gemachtigde
ambtenaar of het college van burgemeester en schepe-
nen brengt de overiegcommissie advies uit over alle
kwesties die betrekking hebben op de plaatselijke
ordening en kan dienaangaande alle nuttige voorstel-
len formuleren,

De Executieve bepaalt de samenstelling, de organi-
satie en de werking van de overlegcommissies in
naleving van de volgende beginselen :

1° de vertegenwoordiging van de gemeenten;
2° de vertegenwoordiging van deGewestelijke Ontwik-

kelingsmaatschappij van Brussel;

3" de aanwijzing van de betrokken gewestelijke bestu-
ren als leden van de commissies;

4° het horen van de natuurlijke of rechtspersonen die
erom vragen tijdens het openbaar onderzoek;

5° de onthouding van de leden van de overlegcommis-
sies over de vergunnings- of attestaanvragen die
uitgaan van het orgaan dat zij vertegenwoordigen;

6° de terbeschikkingstelling voor de bevolking van een
register met de notulen van de vergaderingen en met
de door de commissies uitgebrachte adviezen.

Section I I :
Des commissions de concertation

Article 11

II est cree, pour chacune des communes de la
Region, une commission de concertation.

Son avis est requis prealablement a 1'adoption d'un
plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'ex-
propriation pris en execution d'un tel plan ainsi que
d'un reglement communal d'urbanisme. II est egale-
ment requis prealablement a la delivrance d'un permis
ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan
ou un reglement Ie prevoit, ou lorsque ces demandes
de permis ou de certificat ont et6 soumises aux
mesures particulieres de publicite visees aux arti-
cles 113 et 114.

La commission de concertation donne, a la demande
de 1'Execudf, du fonctionnaire delegud ou du college
des bourgmestre et echevins, des avis sur toutes les
questions ayant trait a 1'amenagement local et peut
formuler ^ leur sujet toutes propositions utiles.

L'Executif arrete la composition, 1'organisation et
les regles de fonctionnement des commissions de
concertation, en consacrant 1'application des principes
suivants :
1° la representation des communes;
2° la representation de la Societe de developpement

regional de Bruxelles;
3° la designation des administrations regionales con-

cernees comme membres des commissions;
4° 1'audition des personnes physiques ou morales qui

en expriment Ie souhait a 1'occasion de 1'enquete
publique;

5° 1'abstention des membres des commissions de con-
certation sur les demandes de permis ou de certifi-
cat emanant de 1'organe qu'ils representent;

6° la mise a disposition du public d'un registre consig-
nant les proces-verbaux des reunions et les avis emis
par les commissions.

Artikel 12 Article 12

De Executieve bepaalt onder weike voorwaarden
aan de gemeenten subsidies worden verleend voor de
werking van de overlegcommissies,

L'Executif fixe les conditions d'octroi aux commu-
nes de subventions pour Ie fonctionnement des com-
missions de concertation.
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HOOFDSTUK VI

STEDEBOUWKUNDIG COLLEGE

CHAPITRE VI

COLLEGE D'URBANISME

Artikel 13 Article 13

Er wordt een Stedebouwkundig College opgericht
dat bevoegd is voor de behandeling van beroepen
tegen de beslissingen van het college van burgemeester
en schepenen of van de gemachtigde ambtenaar,
overeenkomstig af deling VII van hoofdstuk III, titel
III.

Het Stedebouwkundig College bestaat uit zes des-
kundigen benoemd door de Executieve op een dub-
bele lijst van kandidaten voorgedragen door de Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad. De mandaten worden. voor
zes jaar toegekend en zijn een maal hemieuwbaar. Het
Stedebouwkundig College wordt om de drie jaar ver-
nieuwd voor de helft.

De Executieve bepaalt de organisatie en de werking
van het Stedebouwkundig College, de yergoeding van
zijn leden alsmede de onverenigbaarheidsregels. Het
secretariaat wordt door ambtenaren van het Ministerie
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest waargenomen.

II est institue un College d'urbanisme qui connatt
des recours introduits contre les decisions du college
des bourgmestre et echevins ou du fonctionnaire dele-
gue, conformement a la section VII du chapitre III du
litre III.

Le College d'urbanisme est compose de six experts,
nommes par 1'Executif sur une liste double de candi-
dats presentes par le Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale. Les mandats sont conferes pour six ans et
renouvelables une fois. Le College d'urbanisme est

, renouvele par moitie tous les trois ans.

L'Executif arrete 1'organisation et les regles de
fonctionnement du College d'urbanisme, la remunera-
tion de ses membres ainsi que les regles d'incompatibi-
lite. Le secretariat est assure par des agents du Ministere
de la Region de Bruxelles-Capitale.

HOOFDSTUK VII

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 14

De Executieve erkent de natuurlijke dan wel privaat-
of publiekrechtelijke rechtspersonen die door de
gemeenteraad kunnen worden aangewezen om mee te
werken aan het opmaken van de gemeentelijke ontwik-
kelingsplannen en van de bijzondere bestemmingsplan-
nen.

Ze bepaalt de voorwaarden van deze erkenning.

Artikel 15

De Executieve bepaalt onder weike voorwaarden
door het Gewest subsidies worden verleend voor het
uitwerken van de gemeentelijke plannen.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

L'Executif agree les personnes physiques ou morales,
publiques ou privees, qui peuvent etre designees par le
conseil communal pour participer a ['elaboration des
plans communaux de developpement et des plans parti-
culiers d'affectation du sol.

II determine les conditions de I'agrement.

Article 15

L'Executif fixe les conditions d'octroi de subven-
tions, par la Region, pour 1'elaboration des plans
communaux.
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TITEL II

PLANNING

HQOFDSTUK I

GEWESTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Afdeling I : Algemeen

Anikel 16

Het gewestelijk ontwikkelingsplan is van toepassing
op het volledige grondgebied van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest.

Afdeling II : Inhoud

Artikel 17

Het gewestelijk ontwikkelingsplan vermeldt '.
1° de doelstellingen en prioriteiten inzake ontwikke-

ling, ruimtelijke ordening inbegrepen, zoals die
door economische, sociale, culturele, verplaatsings-
en milieubehoeften worden vereist;

2° de middelen die moeten worden aangewend om de
aldus bepaalde doelstellingen en prioriteiten te
bereiken, onder meer door de kartografische weer-
gave van sommige van deze maatregelen;

3° de bepaling van de prioritaire interventiegebieden
van het Gewest;

4° de aan het gewestelijk bestemmingsplan, de
gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de bijzon-
dere bestemmingsplannen aan te brengen wijzigin-
gen in functie van de aldus omschreven doelstellin-
gen en middelen.

De Executieve stelt de nadere regels voor de uitvoe-
ring van dit artikel vast.

Afdeling III: Uitwerkingsprocedure

Artikel 18

De Executieve maakt het ontwerp van gewestelijk
ontwikkelingsplan op.

Op verzoek van de Executieve en binnen de door
haar vastgestelde termijn, brengt elk gewestelijk bestuur
en eike gewestelijke instelling van openbaar nut die
elementen naar voren die tot haar bevoegdheid beho-
ren. De Executieve voegt aan het ontwerp-plan de lijst
van deze besturen en instellingen toe.

TITRE II

DE LA PLANIFICATION

CHAPITRE I"

DU PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT

Section P" : Generalites

Article 16

Le plan regional de developpement s'applique a
Fensemble du territoire de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Section II : Contenu

Article 17

Le plan regional de developpement indique :
1° les objectifs et les priorites de developpement, en

ce compris d'amenagement du territoire, requis par
les besoins economiques, sociaux, culturels, de
deplacement et d'environnement;

2° les moyens a mettre en oeuvre pour atteindre les
objectifs et priorites ainsi definis, notamment par
1'expression cartographiee de certaines de ces
mesures;

3° la determination des zones d'intervention priori-
taire de la Region;

4° les modifications a apporter au plan regional d'af-
fectation du sol, aux plans communaux de develop-
pement et aux plans particuliers d'affectation du sol
en fonction des objectifs et des moyens ainsi
precises.

L'Executif arrete les modalites d'execution du pre-
sent article.

Section III: Procedure d'elaboration

Article 18

L'Executif elabore le projet de plan regional de
developpement.

A la demande de I'Executif et dans le delai fixe par
celui-ci, chaque administration regionale et chaque
organisme d'interet public regional fournit les ele-
ments lies a ses competences. L'Executif joint la liste de
ces administrations et organismes au projet de plan.
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De Executieve brengt de Gewestelijke Commissie
regelmatig op de hoogte van de evolutie van de vooraf-
gaande studies, en deelt haar de resultaten ervan mee.
De Gewestelijke Commissie kan op elk ogenblik
opmerkingen maken of suggesties voordragen die zij
nuttig acht.

In hetjaar dot volgt op de installatie van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad, stelt de Executieve het ontwerp-
plan vast en deelt het onverwijid aan deze Raad mede
samen met de in het derde lid bedoelde eventuele
opmerkingen of suggesties. Het ontwerp-plan wordt
van kracht vijftien dagen nadat het bij uittreksel in het
Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.

De Executieve onderwerpt het ontwerp-plan aan
een openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt aange-
kondigd door aanplakking in eike gemeente van het
Gewest, door een bericht in het Belgisch Staatsblad en
in ten minste drie nederlandstalige en drie franstalige
dagbladen die in het Gewest worden verspreid, als-
mede door een mededeling op radio en televisie volgens
de door de Executieve bepaalde nadere regels. In deze
aankondiging worden de begin- en einddatum van het
onderzoek vermeld.

Na deze aankondigingen wordt het ontwerp-plan
gedurende zestig dagen ter inzage van de bevolking
gelegd in het gemeentehuis van eike gemeente van het
Gewest.

De bezwaren en opmerkingen, waarvan door de
indiener een afschrift aan het college van burgemeester
en schepenen van de betrokken gemeenten kan worden
gestuurd, worden aan de Executieve .toegezonden bin-
nen de termijn van het onderzoek bi]een ter post aange-
tekende brief of tegen ontvangstbewijs. De Executieve
deelt aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad binnen
dertig dagen na de sluiting van het openbaar onderzoek
een afschrift van de bezwaren en opmerkingen mede.

Na het verstrijken van de termijn van het onderzoek
beschikken de gemeenteraden en de adviesorganen,
waarvan de lijst door de Executieve wordt vastgesteld,
over een termijn van zestig dagen om hun advies uit te
brengen en het aan de Executieve mede te delen. Na
deze termijn worden de niet-uitgebrachte adviezen
geacht gunstig te zijn. De Executieve maakt aan de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad binnen vijftien dagen
na het verstrijken van deze termijn een exemplaar van
deze adviezen mede.

Samen met de bezwaren, de opmerkingen en de
adviezen wordt het ontwerp-plan door de Executieve
aan de Gewestelijke Commissie voorgelegd. De Gewes-
telijke Commissie brengt haar advies uit en deelt het
mede aan de Executieve binnen zestig dagen na ont-
vangst van het volledige dossier, bij ontstentenis waar-

L'Executif informe regulierement la Commission
regionale de 1'evolution des etudes prealables et lui en
communique les resultats. La Commission regionale
peut a tout moment, formuler les observations ou
presenter les suggestions qu'elle juge utiles.

Dans I'annee qui suit I'installation du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale, I'Executifarrete leprojet
de plan et Ie communique sans delai a ce Conseil,
accompagne des eventuelles observations ou sugges-
tions visees au troisieme alinea. Le projet de plan entre
en vigueur quinze jours apres sa publication par extrait
au Moniteur beige.

L'Executif soumet le projet de plan a une enquete
publique. Celle-ci est annoncee par voie d'affiches
dans chacune des communes de la Region, par avis
insere au Moniteur beige et dans au moins trois
journaux de langue fran9aise et trois journaux de lan-
gue neeriandaise diffuses dans la Region ainsi que par
un communique diffuse par voie radiophonique et
televisee selon les modalites fixees par I'Executif. L'an-
nonce precise les dates du debut et de la fin de
1'enquete.

Apres que ces annonces ont ete faites, le projet de
plan est depose pendant soixante jours, aux fins de
consultation par le public, a la maison communale de
chacune des communes de la Region.

Les reclamations et observations, dont copies peuvent
etre envoy ees par Fours auteurs au college des bourgmes-
tre et echevins des communes concernees, sont adressees
a I'Executif dans le delai d'enquete sous pli recom-
mande a la paste, ou centre accuse de reception.
L'Executif communique au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale une copie des reclamations et obser-
vations dans les trente jours de la cl6ture de 1'enquete
publique.

A I'expiration du delai d'enquete, les conseils com-
munaux et les instances consultatives dont la liste est
etablie par I'Executif disposent d'un deled de soixante
jours pour emettre lew avis et le transmettre a I'Execu-
tif . A I'echeance, les avis qui n'auraient pas ete emis
sont reputes favorables. L'Executif communique au
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale un exem-
plaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent
I'expiration de ce delai.

Le projet de plan est soumis par I'Executif a la
Commission regionale, accompagne des reclamations et
observations et des avis. La Commission regionale emet
son avis et le transmet a I'Executif dans les soixante
jours de la reception du dossier complet, faute de quoi
cet avis est repute favorable. Dans I'hypothese ou la
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van haar advies gunstig wordt geacht. Indien op het
ogenblik dat de Gewestelijke Commissie haar advies
moet uitbrengen zij niet geldig is samengesteld bij
gebreke van de aanwijzing van haar leden binnen de bij
artikel 9 bepaalde termijn, gaat de termijn van zestig
dagen in vanaf de aanwijzing van haar leden.

De Executieve deelt aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad een exemplaar van dit advies mede binnen vijftien
dagen na ontvangst ervan.

Ten minste de helft van de in lid 8 en 9 bedoelde
termijnen van zestig dagen valt buiten de periodes van
de schoolvakanties.

Artikel 19

Binnen twaalf maanden volgend op de vaststelling
van het ontwerp-plan, stelt de Executieve het plan
definitief vast en deelt het onverwijid aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad mede. Wanneer de Executieve
van het advies van de Gewestelijke Commissie afwijkt,
wordt haar beslissing met redenen omkleed.

Het besluit van de Executieve houdende vaststelling
van het plan wordt bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt, waarbij tevens het advies
van de Gewestelijke Commissie wordt afgedrukt.

Het plan treedt in working vijftien dagen na zijn
bekendmaking. Binnen drie dagen na deze bekendma-
king ligt het volledige plan ter beschikking van de
bevolking in elk gemeentehuis.

Commission regionale n'est pas valablement composes
faute de designation de ses membres dans Ie delai
present a {'article 9, au moment oil elle doit rendre son
avis, Ie delai de soixante jours prend cows a dater de la
designation de ses membres.

L'Executif communique au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les
quinze jours de la reception de I'avis.

La moitie au moins des delais de soixante jours vises
aux huitieme et neuvieme alineas se situe en dehors des
periodes de vacances scolaires.

Article 19

Dans les douze mois qui suivent I'adoption du projet
de plan, I'Executif arrete definitivement Ie plan et Ie
communique sans delai au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale. Lorsque I'Executif s'ecarte de I'avis
de la Commission regionale, sa decision est motivee.

L'arrete de I'Executif adoptant Ie plan est public par
extrait au Moniteur beige, lequel reproduit en meme
temps I'avis de la Commission regionale.

Le plan entre en vigueur quinze jours apres sa publica-
tion. Le plan complet est mis a la disposition du public
dans chaque maison communale dans les trois jours de
cette publication,

Afdeling IV : Wijzigingsprocedure Section IV : Procedure de modification

Artikel 20

§ 1. De Executieve beslist over de wijziging van het
gewestelijk ontwikkelingsplan bij een met redenen
omkleed besluit.

§ 2. Indien de bedoelde wijziging onder meer betrek-
king heeft op de bodembestemming gaat men te werk
zoals bepaald in de artikelen 18 en 19.

§ 3. Indien de bedoelde wijziging geen betrekking
heeft op de bodembestemming, maakt de Executieve
een ontwerp van wijziging aanhangig bij de Geweste-
lijke Commissie. De Gewestelijke Commissie brengt
advies uit binnen zestig dagen na ontvangst van het
volledige dossier, bij ontstentenis waarvan haar advies
gunstig wordt geacht. Indien op het ogenblik dat de
Gewestelijke Commissie haar advies moet uitbrengen
zij niet geldig is samengesteld bij gebreke van de
aanwijzing van haar leden binnen de bij artikel 9
bepaalde termijn gaat de termijn van zestig dagen in
vanaf de aanwijzing van haar leden.

Article 20

§ I". L'Executif decide de la modification du plan
regional de developpement par arrete motive.

§ 2. Lorsque la modification envisagee concerne,
entre autres, ['affectation du sol, il est precede dans les
formes prevues aux articles 18 et 19.

§ 3. Lorsque la modification envisagee ne concerne
pas {'affectation du sol, I'Executif saisit la Commission
regionale d'un projet modificatif. La Commission
regionale emet son avis dans les soixante jours de la
reception du dossier complet, faute de quoi cet avis est
repute favorable. Dans I'hypothese oil la Commission
regionale ne serait plus valablement composee faute de
designation de ses membres dans le delai present a
I'article 9, au moment ou elle doit rendre son avis, le
delai de soixante jours prend cours a dater de la
designation de ses membres.
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Tenminste de helft van de termijn van zestig dagen
valt buiten de periode van de schoolvakanties.

De Executieve stelt hetplan definitief vast en deelt het
onverwijid mede aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad.

Wanneer ze van het advies van de Gewestelijke
Commissie afwijkt, wordt haar beslissing met redenen
omkleed.

Er wordt vervolgens te werk gegaan zoals bepaald in
lid 2 en 3 van artikel 19.

La moitie au mains du delai de soixante jours se situe
en dehors des periodes de vacances scolaires.

L'Executif arrete definitivement Ie plan et Ie commu-
nique sans delai au Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Lorsqu'il s'ecarte de I'avis de la Commission regio-
nale, sa decision est motivee.

Ensuite, il est precede dans les formes prevues aux
deuxieme et troisieme alineas de I'article 19.

Afdeling V : Gevolgen van het ontwerp-plan
en van het plan

Section V ; Effete du projet de plan
et du plan

Artikel 21 Article 21

Het door de Executieve vastgestelde ontwerp-plan
heeft dezelfde waarde als het definitieve plan.

Het besluit van de Executieve dat het ontwerp-plan
vaststelt, bepaalt van weike bepalingen van de vige-
rende plannen de werking wordt geschorst wegens hun
gebrek aan overeenstemming met het ontwerp-plan.
Deze schorsing wordt opgeheven indien het geweste-
lijk ontwikkelingsplan niet in werking is getreden bin-
nen twaalf maanden na de inwerkingtreding van het
ontwerp-plan.

De bepalingen van het ontwerp-plan die niet over-
eenstemmen met de bepalingen die krachtens het
tweede lid warden geschorst hebben noch bindende
kracht noch reglementaire waarde.

Le projet de plan arrete par 1'Executif a meme
valeur que le plan definitif.

L'arrete de 1'Executif qui arrete le projet de plan
determine les dispositions des plans en vigueur dont
1'effet est suspendu en raison de leur defaut de confor-
mite au projet de plan. Cette suspension est levee si le
plan regional de developpement n'est pas entre en
vigueur dans les douze mois de P entree en vigueur du
projet de plan.

N'ont ni force obligatoire, ni valeur reglementaire,
les dispositions du projet de plan qui ne sont pas
conformes a celles qui sont suspendues en vertu du
deuxieme alinea.

Artikel 22

Elk ontwerp-plan van wijziging heeft voor de vige-
rende plannen, het gewestelijk ontwikkelingsplan
inbegrepen, dezelfde gevolgen als deze van het in
artikel 21 bedoelde ontwerp-plan.

Article 22

Tout projet de plan modificatif a les memes effets
sur les plans en vigueur, en ce compris le plan de
developpement regional, que ceux du projet de plan
vises a I'article 21.

Artikel 23 Article 23

Het plan heeft bindende kracht en reglementaire
waarde intake de bepalingen die betrekking hebben op
de bodembestemming die als dusdanig in het plan
vermeld staan.

Hetplan is richtinggevend in zijn andere bepalingen.

Het toekennen door de Executieve van hulp aan
natuurlijke dan welprivaat- of publiekrechtelijke rechts-
personen mag slechts gebeuren in naleving van de
bepalingen van hetplan, ook al zijn ze richtinggevend.

Le plan a force obligatoire et valeur reglementaire
dans ses dispositions relatives a I'affectation du sol,
mentionnees dans le plan comme ayant cette force et
cette valour.

Le plan est indicatif dans ses autres dispositions.

L 'octroi d'aides par 1'Executif a des personnes physi-
ques ou morales, privees ou publiques ne peut s'effec-
tuer que dans le respect des dispositions du plan, meme
indicatives.



A-108/2- 90/91 - 308 - A-108/2- 90/91

Met uitzondering van de in het eerste lid bedoelde
bepalingen betreffende de bodembestemming houdt het
gewestelijk ontwikkelingsplan op te gelden zodra de
Executieve het nieuwe gewestelijk ontwikkelingsplan
heeft vastgesteld, overeenkomstig de procedure voor-
wn in de artikelen 18 en 19, o f b i j ontstentenis hiervan
aan het einde van hetjaar dat volgt op de installatie van
de nieuwe Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Artikel24

Het besluit van de Executive houdende vaststelling
van het plan, vermeldt weike de bepalingen van het
vigerende gewestelijk bestemmingsplan, van de
gemeentelijke ontwikkelingsplannen en van de bijzon-
dere bestemmingsplannen niet met dit plan overeen-
stemmen en heft ze op.

A I'exception des dispositions relatives a ['affectation
du sol visees au premier alinea, Ie plan regional de
developpement cesse de produire ses e f f e t s des que
I'Executif a approuve Ie nouveaii plan regional de
developpement, conformement a la procedure prevue
aux articles 18 et 19, ou a. defaut, an terme de I'annee
qui suit {'installation du nouveau Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale.

Article 24

L'arrete de I'Executif adoptant Ie plan abroge les
dispositions non conformes, qu'il enumere, du plan.
regional d'affectation du sol, des plans communaux de
developpement et des plans particuliers d'affectation
du sol en vigueur.

HOOFDSTUK II

GEWESTELIJK
BESTEMMINGSPLAN

Afdeling I : AIgemeen

Artikel 25

Het gewestelijk bestemmingsplan is van toepassing
op het volledige grondgebied van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest.

CHAPITRE II

DU PLAN REGIONAL
D'AFFECTATION DU SOL

Section P : Generalites

Article 25

Le plan regional d'affectation du sol s'applique a
1'ensemble du territoire de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Afdeling II : Inhoud

Artikel 26

Het gewestelijk bestemmingsplan geeft een nadere
omschrijving van het gewestelijk ontwikkelingsplan en
vult dit aan.

Het vermeldt :
1° de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
2° de algemene bestemming van de verschillende

delen van het grondgebied en de voorschriften die
erop betrekking hebben;

3° de maatregelen van aanleg voor de belangrijkste
verkeerswegen;

4° de delen waar een bijzondere bescherming gerecht-
vaardigd is om culturele, sociale, historische, esthe-
tische of economische redenen of om redenen van
milieubescherming;

5° voorschriften betreffende de plaatsing en de omvang
van de bouwwerken;

6° de aan de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en
de bijzondere bestemmingsplannen aan te brengen
wijzigingen.

Section II: Contenu

Article 26

Le plan regional d'affectation du sol precise, en le
completant, le plan regional de developpement.

II indique :
1° la situation existante de fait et de droit;
2° 1'affectation generale des differentes zones du terri-

toire et les prescriptions qui s'y rapportent;

3° les mesures d'amenagement des principales voies
de communication;

4° les zones ou une protection particuliere se justifie
pour des raisons culturelles, sociales, historiques,
esthetiques, economiques ou de protection de 1'en-
vironnement;

5° des prescriptions relatives a I'implantation et au
volume des constructions;

6° les modifications a apporter aux plans communaux
de developpement et aux plans particuliers d'affec-
tation du sol.
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Het kan eveneens voorschriften van esthetische aard
bevatten.

De Executieve stelt de nadere regels voor de uitvoe-
ring van dit artikel vast.

II peut comporter en outre des prescriptions d'ordre
esthetique.

L'Executif arrete les modalites d'execution du pre-
sent article.

Artikel 27 Article 27

Het gewestelijk bestemmingsplan mag afwijken van
het gewestelijk ontwikkelingsplan, mits behooriijk met
redenen omkleed en onder de volgende voorwaarden :
1° er mag geen afbreuk worden gedaan aan de wezen-

lijke gegevens van het gewestelijk ontwikkelings-
plan noch aan de in toepassing van artikel 17, eerste
lid, 4° genomen bepalingen;

2° de afwijking moet gegrond zijn op economische,
sociale, culturele of milieubehoeften die niet
bestonden op het ogenblik dat het gewestelijk
ontwikkelingsplan werd vastgesteld;

3° er moet worden aangetoond dat de nieuwe bestem-
ming beantwoordt aan de bestaande feitelijke
mogelijkheden van aanleg.

In dergelijk geval houden de bepalingen van het
gewestelijk ontwikkelingsplan waarvan wordt afgewe-
ken op te gelden.

Le plan regional d'affectation du sol peut deroger au
plan regional de developpement, moyennant due moti-
vation et aux conditions suivantes :
1° il ne peut etre porte atteinte aux donnees essentiel-

les du plan regional de developpement ni aux
dispositions prises en application de I'article 17,
alineal", 4'",

2° la derogation doit etre motivee par des besoins
economiques, sociaux, culturels. ou d'environne-
ment, qui n'existaient pas au moment ou le plan
regional de developpement a ete arrete;

3° il doit etre demontre que 1'affectation nouvelle
repond aux possibilites d'amenagement existantes
de fait.

En pareil cas, les dispositions du plan regional de
developpement auxquelles il est deroge cessent de
produire leurs effets.

Afdeling III : Uitwerkingsprocedure Section in : Procedure d'elaboration

Artikel 28 Article 28

De Executieve maakt het ontwerp van gewestelijk
bestemmingsplan op.

Op anvraag van de Executieve en binnen de door
haar bepaalde termijn brengt elk gewestelijk bestuur en
eike instelling van openbaar nut de elementen naar
voren die tot zijn bevoegdheid behoren. De Executieve
voegt aan het ontwerp-plan de lijst van deze besturen en
instellingen toe.

De Executieve brengt de Gewestelijke Commissie
regelmatig op de hoogte van de evolutie van de vooraf-
gaande studies, en deelt haar. de resultaten ervan mee.
De Gewestelijke Commissie kan op elk ogenblik
opmerkingen maken of suggesties voordragen die zij
nuttig acht.

De Executieve stelt het ontwerp-plan vast en deelt het
onverwijid aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
mede samen met de in het derde lid bedoelde eventuele
opmerkingen of suggesties. Het ontwerp-plan wordt
van kracht. vijftien dagen nadat het bij uittreksel in het
Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.

L'Executif elabore le projet de plan regional d'affec-
tation du sol.

A la demande de I'Executif et dans le delai fixe par
celui-ci, chaque administration regionale et chaque
organisme d'interet public regional foumit les elements
lies a ses competences. L'Executif joint la liste de ces
administrations et organismes au projet de plan.

L'Executif informe regulierement la Commission
regionale de 1'evolution des etudes prealables et lui en
communique les resultats. La Commission regionale
peut, a tout moment, formuler les observations ou
presenter les suggestions qu'elle juge utiles.

L'Executif arrete le projet de plan et le communique
sans delai au Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale, accompagne. des eventuelles observations ou
suggestions visees au troisieme alinea. Le projet de plan
entre en vigueur quinze jours apres sa publication par
extrait au Moniteur beige.



A-108/2- 90/91 - 310 - A-108/2 - 90/91

De Executieve onderwerpt het ontwerp-plan aan
een openbaar onderzoek, Dit onderzoek wordt aange-
kondigd door aanplakldng in eike gemeente van het
Gewest, door een bericht in het Belgisch Staatsblad en
in ten minste drie nederlandstalige en drie franstalige
dagbladen die in het Gewest worden verspreid alsmede
door een mededeling op radio en televisie volgens de
door de Executieve bepaalde nadere regels. In deze
aankondiging worden de begin- en einddatum van het
onderzoek vermeld.

Na deze aankondigingen wordt het ontwerp-plan
gedurende zestig dagen ter inzage van de bevolking
gelegd in het gemeentehuis van eike gemeente van het
Gewest.

De bezwaren en opmerkingen, waarvan door de
indiener een afschrift aan het college van burgemeester
en schepenen van de betrokken gemeenten kan worden
gestuurd, worden aan de Executieve toegezonden bin-
nen de termijn van het onderzoek bij een ter post
aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. De Execu-
tieve deelt aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
binnen dertig dagen na de sluiting van het openbaar
onderzoek een afschrift van de bezwaren en opmerkin-
gen mede.

Na het verstrijken van de termijn van het onderzoek,
beschikken de gemeenteraden en de adviesorganen,
waarvan de lijst door de Executieve wordt vastgesteld,
over een termijn van zestig dagen om hun advies uit te
brengen en het aan de Executieve mede te delen. Na
deze termijn worden de niet-uitgebrachte adviezen
geacht gunstig te zijn. De Executieve deelt aan de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad binnen vijftien dagen
na het verstrijken van deze termijn een exemplaar van
deze adviezen mede.

Samen met de bezwaren, de opmerkingen en de
adviezen wordt het ontwerp-plan door de Executieve
aan de Gewestelijke Commissie voorgelegd. De Gewes-
telijke Commissie brengt haar advies uit en deelt het
mede aan de Executieve binnen zestig dagen na ont-
vangst van het volledige dossier, bij onstentenis waar-
van haar advies gunstig wordt geacht. Indien op het
ogenblik dat de Gewestelijke Commissie haar advies
moet uitbrengen zij niet geldig is samengesteld bij
gebreke van de aanwijzing van haar leden binnen de bij
artikel 9 bepaalde termijn gaat de termijn van zestig
dagen in vanaf de aanwijzing van haar leden.

De Executieve deelt aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad een exemplaar van dit advies mede binnen vijftien
dagen na ontvangst ervan.

Ten minste de helft van de in lid acht en negen
bedoelde termijnen van zestig dagen valt button de
periodes van de schoolvakanties.

L'Executif soumet Ie projet de plan a une enquete
publique. Celle-ci est annoncee par voie d'affiches
dans chacune des communes de la Region, par avis
insere au Moniteur beige et dans au moins trois
journaux de langue frangaise et trois joumaux de lan-
gue neeriandaise diffuses dans la Region ainsi que par
un communique diffuse par voie radiophonique et tele-
visee selon les modalites fixees par I'Executif. L'an-
nonce precise les dates du debut et de la fin de
1'enquete.

Apres que ces annonces ont ete faites, Ie projet de
plan est depose pendant soixante jours, aux fins de
consultation par Ie public, a la maison communale de
chacune des communes de la Region.

Les reclamations et observations, dont copies peuvent
etre envoyees par lews auteurs au college des bourgme-
stre et echevins des communes concernees, sont adres-
sees a I'Executif dans Ie delai d'enquete sous pli recom-
mande a la poste ou centre accuse de reception.
L'Executif communique au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale une copie des reclamations et obser-
vations dans les trente jours de la cloture de 1'enquete
publique.

A {'expiration du delai d'enquete, les conseils com-
munaux et les instances consultatives dont la liste est
etablie par I'Executif disposent d'un delai de soixante
jours pour emettre lew avis et Ie transmettre a I'Execu-
tif. A I' echeance, les avis qui n'auraient pas et6 emis
sont reputes favorables. L'Executif communique au
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale un exem-
plaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent
['expiration de ce delai.

Le projet de plan est soumis par I'Executif a la
Commission regionale, accompagne des reclamations et
observations et des avis. La Commission regionale emet
son avis et le transmet a I'Executif dans les soixante
jours de la reception du dossier complet, faute de quoi
cet avis est repute favorable. Dans I'hypothese ou la
Commission regionale ne serait plus valablement com-
posee faute de designation de ses membres dans le delai
present a I'article 9, au moment ou elle doit rendre son
avis, le delai de soixante jours prend cows a dater de la
designation de ses membres.

L'Executif communique au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les
quinze jours des reception.

La moitie au moins des delais de soixante jours vises
aux huitieme et neuvieme alinea se situe en dehors des
periodes de vacances scolaires.
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Artikel 29 Article 29

Binnen twaalf maanden volgend op de vaststelling
van het ontwerp-plan, stelt de Executieve het plan
definitief vast en deelt het onverwijid aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad mede. Wanneer de Executieve
van het advies van de Gewestelijke Commissie afwijkt, •
wordt haar beslissing met redenen omkleed.

Het besluit van de Executieve houdende vaststelling
van het plan wordt bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt, waarbij tevens het advies
van de Gewestelijke Commissie wordt afgedrukt.

Het plan treedt in working vijftien dagen na zijn
bekendmaking. Binnen drie dagen na deze bekendma-
king ligt het volledige plan ter beschikking van de
bevolking in elk gemeentehuis.

Dans les douze mois qui suivent I'adoption du projet
de plan, I'Executif arrete definitivement Ie plan et Ie
communique sans delai au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale. Lorsque I'Executif s'ecarte de I'avis
de la Commission regionale, sa decision est motivee.

L'arrete de I'Executif adoptant Ie plan est public par
extrait au Moniteur beige, lequel reproduit en meme
temps I'avis de la Commission regionale.

Le plan entre en vigueur quinze jours apres sa
publication. Le plan complet est mis a la disposition du
public dans chaque maison communale dans les trois
jours de cette publication.

Afdeling IV : Wijzigingsprocedure Section IV : Procedure de modification

Artikel 30

Wanneer de bepalingen van het gewestelijk ontwikke-
lingsplan inzake de bodembestemming een wijziging
van het vigerende gewestelijk bestemmingsplan opieg-
gen, wordt het ontwerp houdende wijziging van ditplan
binnen twaalf maanden volgend op de vaststelling van
het gewestelijk ontwikkelingsplan vastgesteld.

De Wijzigingsprocedure is onderworpen aan de bepa-
lingen van de artikelen 28 en 29.

Article 30

Lorsque les dispositions du plan regional de develop-
pement relatives a. I'affectation du sol imposent une
modification du plan regional d'affectation du sol en
vigueur, le projet modifiant ce plan est adopte dans les
douze mois qui suivent I'adoption du plan regional de
developpement.

La procedure de modification est soumise aux dispo-
sitions des articles 28 et 29.

Afdeling V : Gevolgen van het ontwerp-plan
en van het plan

Section V : Effets du projet de plan
et du plan

Artikel 31 Article 31

Het door de Executieve vastgestelde ontwerp-plan
heeft dezelfde bindende kracht en dezelfde regle-
mentaire waarde als het definitieve plan.

Het besluit van de Executieve dat het ontwerp-plan
vaststelt, bepaalt van weike bepalingen van het vige-
rende gewestelijk bestemmingsplan, van de vigerende
gemeentelijke ontwikkelingsplannen en van de vige-
rende bijzondere bestemmingsplannen de working
wordt geschorst wegens hun gebrek aan overeenstem-
ming met het ontwerp-plan. Deze schorsing wordt
opgeheven indien het gewestelijk bestemmingsplan
met in working is getreden binnen twaalf maanden na de
inwerkingtreding van het ontwerp-plan.

Le projet de plan arrete par I'Executif a meme force
obligatoire et meme valeur reglementaire que le plan
definitif.

L'arrete de I'Executif qui arrete le projet de plan
determine les dispositions du plan regional d'affecta-
tion du sol, des plans communaux de developpement
et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur
dont 1'effet est suspendu en raison de leur defaut de
conformite au projet de plan. Cette suspension est
levee si le plan regional d'affectation du sol n'est pas
entre en vigueur dans les douze mois de 1'entree en
vigueur du projet de plan.
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De bepalingen van het ontwerp-plan die niet over-
eenstemmen met de bepalingen die krachtens het
tweede lid warden geschorst, hebben noch bindende
kracht noch reglementaire waarde.

N'ont ni force obligatoire, ni valeur reglementaire,
les dispositions du projet de plan qui ne sont pas
conformes a celles suspendues en vertu du deuxieme
alinea.

Artikel 32

Elk ontwerp-plan van wijziging heeft voor het vige-
rende gewestelijk bestemmingsplan, de gemeentelijke
ontwikkelingsplannen en de bijzondere bestem-
mingsplannen dezelfde gevolgen als deze van het in
artikel 31 bedoelde ontwerp-plan.

Article 32

Tout projet de plan modificatif a les memes effets
sur Ie plan regional d'affectation du sol, les plans
communaux de developpement et les plans particuliers
d'affectation du sol en vigueur que ceux du projet de
plan vise ^ 1'article 31.

Artikel 33

Alle bepalingen van het gewestelijk bestemmings-
plan hebben bindende kracht en reglementaire
waarde.

Article 33

Le plan regional d'affectation du sol a force obliga-
toire et valeur reglementaire en toutes ses dispositions.

Artikel 34

Het besluit van de Executieve houdende vaststelling
van het plan, vermeldt weike bepalingen van de
vigerende gemeentelijke ontwikkelingsplannen en van
de bijzondere bestemmingsplannen niet met dit plan
overeenstemmen en heft ze op.

Article 34

L'arrete de 1'Executif adoptant le plan abroge les
dispositions non conformes, qu'il enumere, des plans
communaux de developpement et des plans particu-
liers d'affectation du sol en vigueur.

HOOFDSTUK III

GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Afdeling I : Algemeen

Artikel 35

Eike gemeente van het Gewest neemt uit eigen
beweging een gemeentelijk ontwikkelingsplan aan in het
jaar dat volgt op de installatie van de gemeenteraad. Bij
ontstentenis hiervan neemt zij een dergelijk plan aan
binnen de haar door de Executieve opgelegde termijn.

CHAPITRE III

DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT

Section I" : Generalites

Article 35

Chacune des communes de la Region adopte d'initia-
tive un plan communal de developpement dans I'annee
qui suit I'installation du conseil communal. A defaut
elle adopte un tel plan dans le delai qui lui est impose
par 1'Executif.

Afdeling II: Inhoud Section II: Contenu

Artikel 36

In naleving van de gewestelijke plannen, geeft het
gemeentelijk ontwikkelingsplan een nadere omschrij-
ving van het gewestelijk ontwikkelings- en bestem-
mingsplan en vult ze aan. Het vermeldt voor het
volledige grondgebied van de gemeente :
1° de bestaande rechts- en feitelijke toestand;

Article 36

Dans le respect des plans regionaux, le plan commu-
nal de developpement precise, en les completant, les
plans regionaux de developpement et d'affectation du
sol et indique, pour 1'ensemble du territoire de la
commune :
1° la situation existante de droit et de fait •
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2° de doelstellingen en prioriteiten inzake ontwikke-
ling zoals die door economische, sociale, verplaat-
sings- en milieubehoeften worden vereist;

3° de middelen die moeten worden aangewend om
binnen de grenzen van de gemeentelijke bevoegd-
heden de bepaalde doelstellingen en prionteiten te
bereiken;

4° de maatregelen van aanleg en hun kartografische
weergave in oyereenstemming met de in 2° ge-
noemde doelstellingen en de maatregelen in ver-
band met de verplaatsingen;

5° de algemene bestemming van elk gebied en de
bepaling van de prioritaire interventiegebieden
binnen de gemeente;

6° de aan de bijzondere bestemmingsplannen aan te
brengen wijzigingen. ,

De Executieve stelt de nadere regels voor de uitvoe-
ring van dit artikel vast.

2° les objectifs et les priorites de developpement
requis par les besoins economiques, sociaux, de
deplacement et d'environnement;

3° les moyens a mettre en oeuvre pour atteindre les
objectifs et priorites ainsi definis, dans les limites
des competences communales;

4° les mesures d'amenagement ainsi que leur expres-
sion cartographiee en fonction des objectifs definis
au 2° et les mesures relatives aux deplacements;

5° les affectations generales par zones et la determina-
tion des zones d'intervention prioritaire de la com-
mune ;

6° les modifications a apporter aux plans particuliers
d'affectation du sol.

L'Executif arrete les modalites d'executiori du pre-
sent article.

Artikel 37 Article 37

De bepalingen van het gemeentelijk ontwikkelings-
plan die betrekking hebben op de bodembestemming,
mogen afwijken van het gewestelijk ontwikkelingsplan
en van het gewestelijk bestemmingsplan, mits behoor-
lijk met redenen omkleed en onder de volgende
voorwaarden :
1° er mag geen afbreuk worden gedaan aan de wezen-

lijke gegevens van de gewestelijke plannen noch
aan de in toepassing van artikel 17, eerste lid, 4" en
artikel 26, twee.de lid, 5° genomen bepalingen;

2° de afwijking moet gegrond zijn op economische,
sociale, culturele of milieubehoeften die niet
bestonden op het ogenblik dat de gewestelijke
plannen werden vastgesteld;

3° er moet worden aangetoond da,t de nieuwe bestem-
ming beantwoordt aan de bestaande feitelijke
mogelijkheden van aanleg.

In dergelijk geval houden de bepalingen van de
gewestelijke ontwikkelings- en bestemmingsplannen
waarvan wordt afgeweken op te gelden.

Les dispositions du plan communal de developpe-
ment relatives a 1'affectation du sol peuvent deroger au
plan regional de developpement et au plan regional
d'affectation du sol moyennant due motivation et aux
conditions suivantes :

1° il ne peut etre porte atteinte aux donnees essentiel-
les des plans regionaux ni aux dispositions prises en
application des articles 17, alinea I", 4° et 26,
deuxieme alinea, 5°;

2° la derogation doit etre motivee par des besoins
economiques, sociaux, culturels ou d'environne-
ment, qui n'existaient pas au moment ou les plans
regionaux ont ete adoptes;

3° il doit etre demontre que 1'affectation nouvelle
repond aux possibilites d'amenagement existantes
de fait.

En pareil cas., les dispositions des plans regionaux de
developpement et d'affectation du sol auxquelles il est
deroge cessent de produire leurs effets.

Afdeling III : Uitwerkingsprocedure Section III: Procedure d'elaboration

Artikel 38

De gemeenteraad duidt een erkend ontwerper aan
en belast hem met het opmaken van het gemeentelijk
ontwikkelingsplan.

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan wordt vooraf-
gegaan door een basisdossier dat het volgende bevat:

Article 38

Le conseil communal designe un auteur de projet
agree qu'il charge de 1'elaboration du plan communal
de developpement.

Le plan communal de developpement est precede
d'un dossier de base qui comporte:
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2° een summiere vermelding van de bestaande rechts-
en feitelijke toestand;

2° een uiteenzetting van de doelstellingen en prioritei-
ten van de ontwikkeling zoals vereist door de
behoeften waaraan moet worden voldaan;

3° een uiteenzetting van de middelen die moeten
worden aangewend;

4° de algemene maatregelen van aanleg;
5° het verband met de gewestelijke en gemeentelijke

plannen.

De Executieve stelt de algemene voorstellingswijze
van het basisdossier vast.

Bij het basisdossier wordt, in voorkomend geval,
een subsidie-aanvraag gevoegd.

1" une indication sommaire de la situation existante de
fait et de droit;

2° 1'expose des objectifs et des priorites de developpe-
ment requis par les besoins a rencontrer;

3° 1'expose des moyens a mettre en ceuvre;

4° les mesures generales d'amenagement;
5° les relations avec les plans regionaux et commu-

naux.

L'Executif arrete la presentation generate du dossier
de base.

Le dossier de base est accompagne, Ie cas echeant,
d'une demande d'octroi de subventions.

Artikel 39 (oud art. 38bis) . Article 39 (ancien art. 38bis)

De gemeenteraad neemt het basisdossier aan en
onderwerpt het aan een openbaar onderzoek, Dit
onderzoek wordt aangekondigd zowel door aanplak-
king als door een bericht in het Belgisch Staatsblad en
in ten minste drie nederlandstalige en drie franstalige
dagbladen, die in het Gewest worden verspreid alsmede
door een mededeling op radio en televisie volgens de
door de Executieve bepaalde nadere regels.

Het basisdossier wordt vervolgens gedurende dertig
dagen ter inzage van de bevolking gelegd in het
gemeentehuis. Het begin en het einde van deze termijn
worden in de aankondiging vermeld.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen deze ter-
mijn aan het college van burgemeester en schepenen
gericht en bij het proces-verbaal van sluiting van het
onderzoek gevoegd.

Dit proces-verbaal wordt binnen vijftien dagen na het
verstrijken van de termijn door het college opgemaakt.

Le conseil communal adopte le dossier de base et le
soumet a enquete publique. Celle-ci est annoncee tant
par affiches que par un avis insere dans le Moniteur
beige et dans au moins trois journaux de langue
francaise et trois journaux de langue neerlandaise
diffuses dans la Region ainsi que par un communique
diffuse par voie radiophonique et televisee selon les
modalites fixees par I'Executif.

Le dossier de base est depose ensuite a la maison
communale, aux fins de consultation par le public,
pendant un delai de trente jours, dont le debut et la fin
sont precises dans I'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees an
college des bourgmestre et echevins dans ce delai et
annexees au proces-verbal de cloture de I'enquete.

Celui-ci est dresse par le college dans les quinze jours
de {'expiration du delai,

Artikel 40 (oud art. 38ter)

Het basisdossier wordt samen met de bezwaren, de
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiting van het
onderzoek binnen twintig dagen na sluiting van het
onderzoek aan de Gewestelijke Commissie voorgelegd.
Deze raadpleegt de besturen en organen waarvan zij de
lijst vastlegt.

Deze besturen en organen brengen hun advies uit
binnen dertig dagen na de aanvraag van de Geweste-

. Ujke Commissie. Bij ontstentenis van een advies bin-
nen die termijn, worden deze besturen en organen
geacht een gunstig advies te hebben gegeven.

Article 40 (ancien art. 38ter)

Le dossier de base est, avec les reclamations, les
observations et le proces-verbal de cloture de I'enquete,
soumis dans les vingt jours de la cloture de I'enquete a la
Commission regionale. Celle-ci consulte les adminis-
trations et instances dont elle arrete la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis
dans les trente jours de la demande de la Commission
regionale. A d6faut d'avis dans ce delai, ces adminis-
trations et instances sont reputees avoir emis un avis
favorable.
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De Gewestelijke Comrnissie brengt binnen zestig
dagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde documen-
ten haar advies uit. Bij ontstentenis van een advies
binnen die termijn, wordt de Gewestelijke Conunissie
geacht een gunstig advies te hebben gegeven. Indien
op het ogenblik dat de Gewestelijke Comrnissie haar
advies moet uitbrengen zij niet geldig is samengesteld bij
gebreke van de aanwijzing van haar leden binnen de bij
artikel 9 bepaalde termijn gaat de termijn van zestig
dagen in vanaf de aanwijzing van haar leden.

Tenminste de helft van de in lid 2 en 3 voorgeschreven
termijnen valt buiten de periodes van de schoolvakan-
ties.

Het volledige dossier en het advies van de Geweste-
lijke Commissie worden medegedeeld aan de Execu-
tieve.

La Commission regionale emet son avis dans les
soixante jours de la reception des documents vises a
I'alinea I". A defaut d'avis dans ce delai, la Commis-
sion regionale est reputee avoir emis un avis favorable.
Dans I'hypothese ou la Commission regionale ne serait
plus valablement composee faute de designation de ses
membres dans Ie delai present a I'article 9, au moment
ou elle doit rendre son avis. Ie delai de soixante jours
prend cours a dater de la designation de ses membres.

La moitie au moins des delais presents aux deuxieme et
troisieme alineas se situe en dehors des periodes de
vacances scolaires.

Le dossier complet et 1'avis de la Commission
regionale sont transmis a 1'Executif.

Artikel 41 (oud art. 38quater) Article 41 (ancien art. 38 quater)

De Executieve keurt het basisdossier goed binnen
zestig dagen na ontvangst ervan. Deze goedkeuring
kan voorwaardelijk zijn.

Indien de Executieve binnen de voorgeschreven
termijn geen beslissing neemt, wordt het basisdossier
geacht te zijn goedgekeurd. Deze stilzwijgende goed-
keuring betekent echter niet dat de Executieve instemt
met de toekenning van subsidies. Hierover moet later
een uitdrukkelijke beslissing worden genomen.

Ingeval de goedkeuring wordt geweigerd, wordt de
beslissing van de Executieve met redenen omkleed.

L'Executii approuve le dossier de base dans les
soixante jours de sa reception. Cette approbation peut
etre conditionnelle.

A defaut de decision de 1'Executif dans le delai
prescrit, le dossier de base est repute approuve.
Toutefois, 1'approbation implicite n'emporte pas
accord de 1'Executif sur 1'octroi de subventions qui doit
faire 1'objet d'une decision expresse ulterieure.

Au cas ou 1'approbation est refusee, l'arret6 de
1'Executif est motive.

Artikel 42 (oud art. 39) Article 42 (ancien art. 39)

De gemeenteraad neemt voorlopig het ontwerp-plan
aan en onderwerpt het aan een openbaar onderzoek.
Dit onderzoek wordt aangekondigd zowel door aan-
plakking als door een bericht in het Belgisch Staatsblad
en in ten minste drie nederlandstalige en drie fransta-
lige dagbladen, die in het Gewest worden verspreid
alsmede door een mededeling op radio en televisie
volgens de door de Executieve bepaalde nadere regels.

Het ontwerp-plan wordt vervolgens gedurende der-
tig dagen in het gemeentehuis ter inzage gelegd van de
bevolking. Het begin en het einde van deze termijn
worden in de aankondiging aangegeven.

Le conseil communal adopte provisoirement le pro-
jet de plan et le soumet a enquete publique. Celle-ci
est annoncee tant par affiches que par un avis insere
dans le Moniteur beige et dans au moins trois journaux
de langue frangaise et trois journaux de langue neer-
landaise diffuses dans la Region ainsi que par un
communique diffuse par voie radiophonique et televisee
selon les modalites fixees par 1'Executif.

Le projet de plan est depose ensuite a la maison
communale, aux fins de consultation par le public,
pendant un delai de trente jours, dont le debut et la fin
sont precises dans 1'annonce.
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Bezwaren en opmerkingen worden binnen deze
termijn aan het college van burgemeester en schepe-
nen ter kennis gebracht en bij het proces-verbaal van
sluiting van het onderzoek gevoegd. Dit proces-ver-
baal wordt door het college opgemaakt binnen vijftien
dagen na het verstrijken van de termijn.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestre et echevins dans ce delai et
annexees au proces-verbal de cl6ture de 1'enquete.
Celui-ci est dressy par Ie college dans les quinze jours
de 1'expiration du delai.

Artikel 43 (oud art. 40) Article 43 (ancien art. 40)

§ 1. Wanneer het ontwerp-plan bepalingen bevat die
betrekking hebben op de bodembestemming, wordt het
samen met de bezwaren en opmerkingen en het proces-
verbaal van sluiting van het onderzoek, binnen twintig
dagen na sluiting van het onderzoek aan de Geweste-
lijke Commissie en aan de overlegcommissie voo.rge-
legd.

De overlegcommissie brengt haar advies uit binnen
dertig dagen na ontvangst van het ontwerp en deelt het
onverwijid mede aan de Gewe.stelijke Commissie. Bij
ontstentenis van een advies binnen die termijn, wordt de
overlegcommissie geacht een gunstig advies te hebben
gegeven.

De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit
binnen zestig dagen na ontvangst van het ontwerp en
deelt het onverwijid mede aan de gemeente. Bij ontsten-
tenis van een advies binnen die termijn, wordt de
Gewestelijke Commissie geacht een gunstig advies te
hebben gegeven.

§ 2. Wanneer het ontwerp-plan geen bepalingen bevat
die betrekking hebben op de bodembestemming, wordt
het samen met de bezwaren en opmerkingen en het
proces-verbaal van sluiting van het onderzoek, binnen
twintig dagen na sluiting van het onderzoek aan de
gewestelijke Commissie voorgelegd.

Deze geeft haar advies binnen dertig dagen na
ontvangst van het ontwerp en deelt het onverwijid mede
aan de gemeente. Bij ontstentenis van een advies binnen
die termijn, wordt de Gewestelijke Commissie geacht
een gunstig advies te hebben gegeven.

§ 3. Tenminste de helft van de in §§ 1 en 2 bedoelde
termijnen van dertig-en zestig dagen valt buiten de
periodes van de schoolvakanties.

§ 4. Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke
Commissie haar advies moet uitbrengen zij niet geldig is
samengesteld bij gebreke van de aanwijzing van haar
leden binnen de bij artikel 9 bepaalde termijn gaat de in
§ 1 bedoelde termijn van zestig dagen of de in § 2
bedoelde termijn van dertig dagen in vanaf de aanwij-
zing van haar leden,

§ 5. Binnen zestig dagen na het advies van de
Gewestelijke Commissie neemt de gemeenteraad, na
kennis te hebben genomen van de uitslag van het onder-
zoek en van het advies, het plan definitief aan.

§ I". Lorsque Ie projet de plan contient des dispositi-
ons relatives 6 Vaffectation du sol, il est, avec les
reclamations et observations et Ie proces-verbal de
cl6ture de 1'enquete, soumis dans les vingt jours de la
cl6ture de 1'enquete a la Commission regionale et a la
commission de concertation.

La commission de concertation emet son avis dans les'
trente jours de la reception du projet et Ie transmet sans
delai a la Commission regionale. A defaut d'avis dans
ce delai, la commission de concertation est reputee avoir
emis un avis favorable.

La Commission regionale emet son avis dans les
soixante jours de la reception du projet et Ie transmet
sans delai a la commune, A defaut d'avis dans ce delai,
la Commission regionale est reputee avoir emis un avis
favorable.

§ 2. Lorsque Ie projet de plan ne contient pas de
dispositions relatives 6 I'affectation du sol, il est, avec
les reclamations et observations et Ie proces-verbal de
cl6ture de 1'enquete, transmis dans les vingt jours de la
cl6ture de 1'enquete a la Commission regionale.

Celle-ci emet son avis dans les trente jours de la
reception du projet et Ie transmet sans delai a la
commune. A defaut d'avis dans ce delai, la Commission
regionale est reputee avoir emis un avis favorable.

§ 3. La moitie au mains des delais de trente et de
soixante jours vises aux §§ 1" et2, se situe en dehors des
periodes de vacances scolaires.

§ 4. Dans I'hypothese oil la Commission regionale ne
serait plus valablement composee, faute de designation
de ses membres dans Ie delai present a I'article 9, an
moment ouelle doit rendre son avis, Ie delai de soixante
jours vise au § I", ou de trente jours, vise au § 2, prend
cows a dater de la designation de ses membres.

§ 5. Dans les soixante jours qui suivent Vavis de la
Commission regionale, Ie conseil communal, apres
avoir pris connaissance des resultats de 1'enquete et de
I'avis, adopte definitivement Ie plan.
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Wanneer de beslissing van de gemeenteraad van het
advies van de gewestelijke Commissie afwijkt, wordt
deze met redenen omkleed.

Lorsque Ie conseil communal s'ecarte de I'avis de la
Commission regionale, sa decision est motivee.

Artikel 44 (oud art. 41) Article 44 (ancien art. 41)

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan wordt goedge-
keurd door de Executieve.

De Executieve verleent haar goedkeuring binnen
drie maanden na de ontvangst van het volledige dossier.
Deze termijn kan door een met redenen omkleed
besluit met drie maanden worden verlengd.

Bij ontstentenis van kennisgeving van de beslissing
van de Executieve binnen de termijnen kan het college
van burgemeester en schepenen bij een ter post aangete-
kende brief een aanmaning aan de Executieve toezen-
den. Indien het college van burgemeester en schepenen,
na het verstrijken van een nieuwe termijn van twee
maanden met ingang van de afgifte bij de post van de
aangetekende brief met de aanmaning, geen kennisge-
ving van de beslissing van de Executieve heeft ontvan-
gen, wordt het plan geacht goedgekeurd te zijn in zijn
richtinggevende bepalingen en geweigerd te zijn in zijn
bepalingen betreffende de bodembestemming die in het
plan vermeld staan met bindende kracht en regle-
mentaire waarde,

Het besluit van de Executieve houdende weigering
van de goedkeuring wordt met redenen omkleed.

Het besluit van de Executieve houdende goedkeu-
ring van het plan wordt bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt, waarbij tevens het advies
van de Gewestelijke Commissie wordt afgedrukt.

Het plan treedt in working vijftien dagen na zijn
bekendmaking. Binnen drie dagen na deze bekendma-
king ligt het volledige plan ter beschikking van de
bevolking in het gemeentehuis.

Le plan communal de developpement est approuve
par 1'Executif.

L'Executif accorde son approbation dans les trois
mois de la reception du dossier complet. Ce delai peut
etre prolonge de trois mois par arrete motive.

A defaut de notification de la decision de 1'Executif dans
ces delais, le college des bourgmestre et echevins peut,
par lettre recommandee a la poste, adresser un rappel a
1'Executif. Si a I'expiration d'un nouveau delai de deux
mois prenant cows a la date de depot a la poste de
I'envoi recommande contenant le rappel, le college des
bourgmestre et echevins n'a pas recu notification de la
decision de 1'Executif, le plan est repute approuve dans
ses dispositions indicatives et repute refuse dans ses
dispositions relatives a {'affectation du sol mentionnees
dans le plan comme ayant force obligatoire et valeur
reglementaire.

L'arrete de 1'Executif refusant 1'approbation est
motive.

L'arrete de 1'Executif approuvant le plan est publie
par extrait au Moniteur beige, lequel reproduit en
meme temps I'avis de la Commission regionale.

Le plan entre en vigueur quinze jours apres sa
publication. Leplan complet est mis a la disposition du
public a la maison communale dans les trois jours de
cette publication.

Afdeling IV : : Wijzigingsprocedure Section IV : Procedure de modification

Artikel 45 (oud art. 42)

§ 1. De gemeenteraad wijzigt het gemeentelijk ont-
wikkelingsplan ofwel op eigen initiatief, mits toelating
van de Executieve, ofwel op een met redenen omkleed
verzoek van deze laatste.

§ 2. Indien de bedoelde wijziging onder meer betrek-
king heeft op de bodembestemming gaat men te werk
zoals bepaald in de artikelen 38 tot 44.

Article 45 (ancien art. 42)

§ I". Le conseil communal modifie le plan communal
de developpement, soit d'initiative, moyennant autori-
sation de 1'Executif, soit a la demande motivee de celui-
ci.

§ 2. Lorsque la modification envisagee concerne,
entre autres, I'affectation du sol, il est precede dans les
formes prevues aux articles 38 a 44.
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§ 3. Indien de bedoelde wijziging geen betrekking
heeft op de bodembestemming, neemt de gemeenteraad
de wijziging aan na het advies van de Gewestelijke
Commissie dat uitgebracht wordt binnen dertig dagen
na ontvangst van het plan houdende wijziging. Indien
op het ogenblik dat de Gewestelijke Commissie haar
advies moet uitbrengen zij niet geldig is samengesteld bij
gebreke van de aanwijzing van haar leden binnen de bij
artikel 9 bepaalde termijn gaat de termijn van dertig
dagen in vanaf de aanwijzing van haar leden.

Tenminste de helft van de termijn van dertig dagen
valt buiten de periode van de schoolvakanties.

Er wordt vervolgens te werk gegaan zoals bepaald in
artikel 44.

§ 3. Lorsque la modification envisagee ne concerne,
pas {'affectation du sol, le conseil communal adopte la
modification apres avis de la commission regionale,
emis dans les trente jours de la reception du plan
modificatif. Dans I'hypothese oil la Commission regio-
nale ne serait plus valablement composee faute de
designation de ses membres dans le delai present a
{'article 9, au moment ou elle doit rendre son avis, le
delai de trente jours prend cours a dater de la designa-
tion de ses membres.

La moitieau moins du delai de trente jours se situe en
debars des periodes de vacances scolaires.

Ensuite il est precede dans les formes prevues d
I'article 44.

Afdeling V : Gevolgen van het plan Section V ; Effete du plan

Artikel 46 (oud art. 43)

Het plan heeft bindende kracht en reglementaire
waarde inzake de bepalingen die betrekking hebben op
de bodembestemming en die in het plan als dusdanig
vermeld staan.

Article 46 (ancien art. 43)

Le plan a force obligatoire et valeur reglementaire
dans ses dispositions relatives a I'affectation du sol,
mentionnees dans le plan comme ayant cette force et
cette valeur.

Het plan is richtinggevend in zijn andere bepalingen. Le plan est indicatif dans ses autres dispositions.

Het toekennen van hulp aan natuurlijke, dan wel
privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen mag
slechts gebeuren in naleving van de bepalingen van het
plan, ook al zijn ze'richtinggevend.

Met uitzondering van de'in het eerste lid bedoelde
bepalingen betreffende de bodembestemming houdt het
gemeentelijk ontwikkelingsplan op te gelden zodra de
Executieve het nieuwe gemeentelijk ontwikkelingsplan
aangenomen door de gemeenteraad heeft goedgekeurd,
overeenkomstig de procedure voorzien in de artikelen
38 tot 44, of bij ontstentenis hiervan aan het einde van
het jaar dat volgt op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.

L'octroi d'aides a des personnes physiques ou mora-
les, privees ou publiques, ne peut se faire que dans le
respect des dispositions du plan, meme indicatives.

A {'exception des dispositions relatives a {'affectation
du sol visees au premier alinea, le plan communal de
developpement cesse de produire ses e f f e t s des que
I'Executif a approuv6 le nouveau plan communal de
developpement adopte par le conseil communal, con-
formement a la. procedure previie aiix articles 38 a 44,
ou a defaut, au terme de I'annee qui suit V installation du
nouveau conseil communal.

Artikel 47 (oud art. 44)

Het besluit van de Executieve houdende goedkeu-
ring van het plan vermeldt weike bepalingen van de
vigerende bijzondere bestemmingsplannen niet met dit
plan overeenstemmen en heft ze op.

Article 47 (ancien art. 44)

L'arrete de I'Executif approuvant le plan abroge les
dispositions non conformes, qu'il enumere, des plans
particuliers d'affectation du sol en vigueur.



A-108/2-90/91 - 319 - A-108/2-90/91

HOOFDSTUK IV

BIJZONDER
BESTEMMINGSPLAN

CHAPITRE IV

DU PLAN PARTICULIER
D'AFFECTATION DU SOL

Afdeling I : Algemeen

Artikel 48 (oud art. 45)

Eike gemeente van het Gewest neemt hetzij uit
eigen beweging, hetzij binnen de termijn die haar door
de Executieve wordt opgelegd, bijzondere bestem-
mingsplannen aan.

Afdeling 11: Inhoud

Artikel 49 (oud art. 46)

Het bijzonder bestemmingsplan geeft een nadere
omschrijving van het gewestelijk ontwikkelingsplan,
het gewestelijk bestemmingsplan en het gemeentelijke
ontwikkelingsplan en vult ze aan. Het vermeldt onder
meer voor het gedeelte van het gemeentelijke grondge-
bied dat het bestrijkt:
1° de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
2° de gedetailleerde bestemming van de verschillende

gebieden en de voorschriften die erop betrekking
hebben;

3° de voorschriften met betrekking tot de plaatsing en
de omvang van de bouwwerken;

4" de voorschriften inzake de esthetische aard van de
bouwwerken en hun omgeving;

5° het trace en de maatregelen van aanleg van de
verkeerswegen en de voorschriften die crop betrek-
king hebben.

Bij het plan wordt een memorie van toelichting
zonder reglementaire waarde gevoegd, en de vereiste
documenten bij toepassing van de bepalingen betref-
fende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde
openbare en particuliere projecten alsmede, indien
nodig, een bijiage die de bepalingen vermeldt die
krachtens artikel 50 van de hogere plannen afwijken.

De Executieve stelt de nadere regels voor de uitvoe-
ring van dit artikel vast.

Artikel 50 (oud art. 47)

Het bijzonder bestemmingsplan mag afwijken van
het vigerende gewestelijk ontwikkelingsplan, het
gewestelijk bestemmingsplan en het gemeentelijk ont-
wikkelingsplan mits behoorlijk met redenen omkleed
en onder de volgende voorwaarden :

Section I" : Generalites

Article 48 (ancien art. 45)

Chaque commune de la Region adopte, Soit d'initia-
tive, soit dans Ie delai qui lui est impose par 1'Executif,
des plans particuliers d'affectation du sol.

Section II: Contenu

Article 49 (ancien art. 46)

Le plan particulier d'affectation du sol precise en les
completant le plan regional de developpement, le plan
regional d'affectation du sol et le plan communal de
developpement. II indique, notamment, pour la partie
du territoire communal qu'il determine :

1° la situation existante de fait et de droit;
2° 1'affectation detaillee des diverses zones et les

prescriptions qui s'y rapportent;

3° les prescriptions relatives a 1'implantation et au
volume des constructions;

4° les prescriptions relatives a. I'esthetique des construc-
tions et de lews abords;

5° le trace et les mesures d'am^nagement des voies de
communication et les prescriptions qui s'y rappor-
tent.

Le plan est accompagn6 d'un expose des motifs, sans
valeur reglementaire, des documents requis en appli-
cation des dispositions relatives a 1'evaluation des
incidences de certains projets publics et prives sur
1'environnement ainsi que d'une annexe indiquant, s'il
y a lieu, les dispositions qui, en vertu de I'article 50
derogent aux plans superieurs.

L'Executif arrete les modalites d'execution du pre-.
sent article.

Article 50 (ancien art. 47)

Le plan particulier d'affectation du sol peut deroger
au plan regional de developpement, au plan regional
d'affectation du sol et au plan communal de develop-
pement en vigueur moyennant due motivation et aux
conditions suivantes :
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1° er mag geen afbreuk worden gedaan aan de wezen-
lijke gegevens van de gewestelijke plannen en van
het gemeentelijk ontwikkelingsplan noch aan de in
toepassing van artikel 17, eerste lid, 4°, van artikel
26, tweede lid, 5° en van artikel 36, eerste lid, 6°
genomen bepalingen;

2° de afwijking moet gegrond zijn op economische,
sociale, culturele of milieubehoeften die niet
bestonden op het ogenblik dat deze plannen wer-
den vastgesteld of goedgekeurd;

3° er moet worden aangetoond dat de nieuwe bestem-
ming beantwoordt aan de bestaande feitelijke
mogelijkheden van aanleg.

In dergelijk geval houden de bepalingen van de
plannen waarvan wordt afgeweken op te gelden.

1" il ne peut etre porte atteinte aux donnees essentiel-
les des plans regionaux et du plan communal de
developpement ni aux dispositions prises en appli-
cation des articles 17, alinea I", 4°, 26, deuxieme
alinea, 5'' et 36, 1" alinea, 6°;

2° la derogation doit etre motivee par des besoins
economiques, sociaux, culturels ou d'environne-
ment, qui n'existaient pas au moment ou ces plans
ont ete adoptes ou approuves;

3° il doit etre demontre que 1'affectation nouvelle
repond aux possibilities d'amenagement existantes
de fait.

En pareil cas, les dispositions des plans auxquelles il
est deroge cessent de produire leurs effets.

Afdeling III : Uitwerkingsprocedure Section III : Procedure d'elaboration

Artikel 51 (oud art. 48) Article 51 (ancien art. 48)

De gemeenteraad wijst een erkend ontwerper aan
en belast hem met het opmaken van een bijzonder
bestemmingsplan.

Het bijzonder bestemmingsplan wordt voorafgegaan
door een basisdossier dat het volgende bevat :
1° de omtrek van het plan;
2° de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
3° de uiteenzetting van de doelstellingen van de

vooropgestelde aanleg zoals vereist door de
behoeften waaraan moet worden voldaan;

4° een schema van de bestemmingen;
5° de uiteenzetting van de voorschriften die nodig zijn

om de doelstellingen te verwezenlijken;
6° de documenten die vereist zijn bij toepassing van de

bepalingen betreffende de milieu-effectenbeoorde-
ling van bepaalde openbare en particuliere projec-
ten;

7° in voorkomend geval, de voorziene omtrek van het
onteigeningsplan dat bij het bijzonder bestem-
mingsplan wordt gevoegd met het oog op een
gelijktijdige goedkeuring met het bestemmings-
plan;

8° het verband met de hogere plannen en, mdien
nodig, de voorgestelde bepalingen die ervan afwijken.

De Executieve stelt de algemene voorstellingswijze
van het basisdossier vast.

Bij het basisdossier wordt, in voorkomend geval,
een subsidie-aanvraag gevoegd.

Le conseil communal designe un auteur de projet
agree qu'il charge de 1'elaboration d'un plan particulier
d'affectation du sol.

Le plan particulier d'affectation du sol est precede
d'un dossier de base qui comporte :
1° le perimetre du plan;
2° la situation existante de fait et de droit;
3° 1'expose des objectifs, motives par les besoms a

rencontrer, de 1'amenagement projete;

4° un schema des affectations;
5° 1'expose des prescriptions essentielles a la realisa-

tion des objectifs;
6° les documents requis en application des dispositions

relatives a 1'evaluation des incidences de certains
projets publics et prives sur 1'environnement.

7° s'il echet, le perimetre projete du plan d'expropria-
tion accompagnant le plan particulier d'affectation
du sol en vue de son approbation simultanee au
plan particulier;

8° les relations avec les plans superieurs et s'il y a lieu,
les dispositions proposees qui y derogent.

L'Executif arrete la presentation generate du dossier
de base.

Le dossier de base est accompagne, le cas echeant,
d'une demande d'octroi de subventions.
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Artikel 52 (oud art. 48bis)

De gemeenteraad neemt het basisdossier aan en
ondenverpt het aan een openbaar onderzoek. Dit
onderzoek wordt aangekondigd zowel door aanplak-
king als door een bericht in het Belgisch Staatsblad en
in ten minste drie nederlandstalige en drie franstalige
dagbladen, die in het Gewest warden verpreid alsmede
door een mededeling op radio en televisie volgens de
door de Executieve bepaalde nadere regels.

Het basisdossier wordt vervolgens gedurende dertig
dagen ter image van de bevolking gelegd in het gemeen-
tehuis. Het begin en het einde van deze termijn warden
in de aankondiging vermeld.

Bezwaren en opmerkingen warden binnen dew ter-
mijn aan het college van burgemeester en schepenen ter
kennis gebracht en bij het proces-verbaal van sluiting
van het onderzoek gevoegd.

Dit proces-verbaal wordt binnen vijftien dagen na het
verstrijken van de termijn door het college opgemaakt.

Article 52 (ancien art. 48bis)

Le conseil communal adopte Ie dossier de base et Ie
soumet a enquete publique. Celle-ci est annoncee tant
par affiches que par un avis insere dans le Moniteur
beige et dans au moins trois journaux de langue
francaise et trois journaux de langue neerlandaise
diffuses dans la Region ainsi que par un communique
diffuse par voie radiophonique et televisee selon les
modalites fixees par I'Executif.

Le dossier de base est depose ensuite a la maison
communale, aux fins de consultation par le public,
pendant un delai de trente jours, dont le debut et la fin
sont precises dans I'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestre et echevins dans ce delai et
annexees au proces-verbal de cloture de I'enquete.

Celui-ci est dresse par le college dans les quinze jours
de I'expiration du delai.

Artikel 53ter (oud art. 48ter) Article 53tei (ancien art. 48ter)

Het basisdossier wordt samen met de bezwaren, de
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiting van het
onderzoek binnen twintig dagen na sluiting van het
onderzoek aan de overlegcommissie voorgelegd. Deze
raadpleegt de besturen en organen waarvan zij de lijst
vastslegt,

Deze besturen en organen brengen hun advies
binnen dertig dagen na de aanvraag van de overleg-
commissie uit. Bij ontstentenis van een advies binnen
die termijn, worden deze besturen en organen geacht
een gunstig advies te hebben gegeven.

De overlegcommissie brengt binnen zestig dagen na
ontvangst van' de in lid 1 bedoelde documenten advies
uit. Bij ontstentenis van een advies binnen die termijn,
wordt de overlegcommissie geacht een gunstig advies
te hebben gegeven.

Indien het basisdossier bepalingen bevat die van de
hogere plannen afwijken, warden het volledige dossier
en het advies van de overlegcommissie aan de Geweste-
lijke Commissie medegedeeld. Deze brengt advies uit
over de opportuniteit van de aangevraagde afwijking
binnen dertig dagen na ontvangst van het dossier. Bij
onstentenis van een advies binnen deze termijn wordt de
Gewestelijke Commissie geacht een gunstig advies te
hebben uitgebracht. Indien op het ogenblik dat de
Gewestelijke Commissie haar advies moet uitbrengen
zij niet geldig is samengesteld bij gebreke van de

Le dossier de base est, avec les reclamations, les
observations et le proces-verbal de cloture de I'enquete,
soumis dans les vingt jours de la cloture de I'enquete a la
commission de concertation. Celle-ci consulte les admi-
nistrations et instances dont elle arrete la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis
dans les trente jours de la demande de la commission
de concertation. A defaut d'avis dans ce delai, ces
administrations et instances sont reputees avoir emis
un avis favorable.

La commission de concertation emet son avis dans
les soixante jours de la reception des documents vises a.
I'alinea I". A defaut d'avis dans ce delai, la commis-
sion de concertation est reputee avoir emis un avis
favorable.

Lorsque le dossier de base contient des dispositions
qui derogent aux plans superieurs, le dossier complet et
I'avis de la commission de concertation sont transmis a
la Commission regionale. Celle-ci emet un avis sur
V opportunity de la derogation sollicitee dans les trente
jours de la reception du dossier. A defaut d'avis dans ce
delai, la Commission regionale est reputee avoir emis
un avis favorable. Dans I'hypothese oil la Commission
regionale ne serait plus valablement composee faute de
designation de ses membres dans le delai present a
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aanwijzing van haar leden binnen de bij artikel 9
bepaalde termijn gaat de termijn van zestig dagen in
vanaf de aanwijzing van haar leden.

Tenminste de helft van de in lid drie en vier voorge-
schreven termijnen valt buiten de periodes van de
schoolvakanties.

Het volledige dossier wordt met het advies van de
overlegcommissie en in voorkomend geval met het
advies van de Gewestelijke Commissie aan de Execu-
tieve medegedeeld.

{'article 9, au moment oil elle doit rendre son avis, Ie
delai de soixante jours prend cours a dater de la
designation de ses membres.

La moitie au moms des delais presents aux troisieme
et quatrieme alineas se situe en dehors des periodes de
vacances scolaires.

Le dossier complet accompagne de I'avis de la
commission de concertation et, le cos echeant, de I'avis
de la Commission regionale est transmis a I'Executif.

Artikel 54 (oud art. 48quater)

De Executieve keurt het basisdossier goed binnen
zestig dagen na ontvangst ervan. Deze goedkeuring
kan voorwaardelijk zijn.

Indien de Executieve binnen de voorgeschreven
termijn geen beslissing neemt, wordt het basisdossier
geacht te zijn goedgekeurd. Deze stilzwijgende goed-
keuring betekent echter niet dat de Executieve instemt
met de toekenning van subsidies. Hierover moet later
een uitdrukkelijke beslissing worden genomen.

Ingeval de goedkeuring wordt geweigerd, wordt de
beslissing van de Executieve met redenen omkleed.

Article 54 (ancien art. 48quater)

L'Executif approuve le dossier de base dans les
soixante jours de sa reception. Cette approbation peut
etre conditionnelle.

A defaut de decision de I'Executif dans le delai
present, le dossier de base est repute approuve.
Toutefois, 1'approbation implicite n'emporte pas
accord de I'Executif sur 1'octroi de subventions qui doit
faire 1'objet d'une decision expresse ulterieure.

Au cas ou 1'approbation est refusee, Parrel de
I'Executif est motive.

Artikel 55 (oud art. 49)

Een derde van de personen, die ten minste achttien
jaar oud zijn en, eigenaar of niet, woonachtig binnen de
omtrek die ze bepalen en in de belendende huizenblok-
ken, kan de gemeenteraad verzoeken te beslissen over
de opmaak van een bijzonder bestemmingsplan.

De aanvraag, die bij een ter post aangetekende brief
aan het college van burgemeester en schepenen wordt
gericht, dient in elk geval het volgende te bevatten :
1° de opgave van de omtrek van het yoorgestelde

plan;
2° een uiteenzetting van de behoeften waaraan moet

worden voldaan en van de doelstellingen van de
vooropgestelde aanleg rekening houdend met deze
behoeften.

Het college van burgemeester en schepenen legt de
aanvraag uiterlijk drie maanden na de indiening ervan
aan de gemeenteraad voor.

Indien de gemeenteraad de aanvraag verwerpt,
wordt zijn beslissing met redenen omkleed. Willigt hij
haar in, dan wordt de procedure aangevangen overeen-
komstig artikelen 51, 52, 53, 54, 56, 57 en 58.

Article 55 (ancien art. 49)

Un tiers des personnes, proprietaires ou non, agees de
dix-huis ans au mains, domiciliees dans le perimetre
qu'elles determinent et dans les ilots contigus peuvent,
pour ce perimetre, demander au conseil communal de
decider {'elaboration d'un plan particulier d'affectation
du sol.

La demande, adressee au college des bourgmestre et
echevins, par pli recommand6 a la poste, doit compor-
ter en tout cas :
1° 1'indication du perimetre du plan propose;

2° un expose des besoins a satisfaire et des objectifs de
1'amenagement projetd en relation avec ces
besoins.

Le college des bourgmestre et echevins soumet la
demande au conseil communal au plus tard trois mois
apres le dep6t de celle-ci.

Si le conseil communal rejette la demande, sa
decision est motivee. S'il 1'accepte, la procedure est
entamee conformement aux articles 51, 52, 53, 54, 56,
57 et 58.
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De Executieve stelt de nadere regels voor de uitvoe-
ring van dit artikel vast.

L'Executif arrete les modalites d'execution du pre-
sent article.

Artikel 56 (pud art. 50) Article 56 (ancien art. 50)

De gemeenteraad neemt voorlopig het ontwerp-plan
aan en onderwerpt het aan een openbaar onderzoek.
Dit onderzoek wordt aangekondigd zowel door aan-
plakking als door een bericht in het Belgisch Staatsblad
en in tenminste drie nederiandstalige en drie fransta-
lige dagbladen die in het Gewest worden verspreid
alsmede door een mededeling op radio en televisie
volgens de door de Executieve bepaalde nadere regels.

Het ontwerp-plan wordt vervolgens gedurende der-
tig dagen ter inzage van de bevolking gelegd in het
gemeentehuis. Het begin en het einde van deze termijn
worden in de aankondiging aangegeven.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen deze
tennijn aan het college van burgemeester en schepe-
nen ter kennis gebracht en bij het proces-verbaal van
sluiting van het onderzoek gevoegd. Dit proces-ver-
baal wordt door het college opgemaakt binnen vijftien
dagen na het verstrijken van de termijn.

Le conseil communal adopte provisoirement Ie pro-
jet de plan et le soumet a enquete publique. Celle-ci
est annoncee tant par affiches que par un avis insert
dans le Moniteur beige et dans au moins trois journaux
de langue francaise et trois joumaux de langue neer-
landaise diffuses dans la Region ainsi que par un
communique diffuse par voie radiophonique et televisee
selon les modalites fixees par VExecutif.

Le projet de plan est depose ensuite a la maison
communale, aux fins de consultation par le public,
pendant un delai de trente jours, dont le debut et la fin
sont precises dans 1'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestre et echevins dans ce delai ef
annexees au proces-verbal de cloture de 1'enquete.
Celui-ci est dresse par le college dans les quinze jours
de 1'expiration du delai.

Artikel 57 (oud art. 51) Article 57 (ancien art. 51)

Het ontwerp-plan wordt samen met de bezwaren, de
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek binnen twintig dagen na sluiting van het
onderzoek aan de overlegcommissie voorgelegd. Deze
brengt haar advies uit binnen de vijfenveertig dagen na
de sluiting van het onderzoek. Bij ontstentenis van een
advies binnen die termijn, wordt de overlegcommissie
geacht een gunstig advies te hebben gegeven.

Indien het ontwerp-plan bepalingen bevat die van de
hogere plannen afwijken en die niet in het basisdossier
voorzien zijn, wordt het volledige dossier en het advies
van de overlegcommissie aan de Gewestelijke Commis-
sie medegedeeld. Deze brengt haar advies uit over de
opportuniteit van de aangevraagde afwijking binnen
dertig dagen na ontvangst van het dossier. Bij ontstente-
nis van een advies binnen deze termijn wordt de
Gewestelijke Commissie geacht een gunstig advies te
hebben gegeven. Indien op het ogenblik dat de Geweste-
lijke Commissie haar advies moet geven zij niet geldig is
samengesteld bij gebreke van de aanwijzing van haar
leden binnen de bij artikel 9 bepaalde termijn gaat de
termijn van dertig dagen in vanaf de aanwijzing van
haar leden.

De gemeenteraad kan, binnen zestig dagen na het
advies van de overlegcommissie en in voorkomend
geval van de Gewestelijke commissie, na kennis te
hebben genomen van de uitslag van het onderzoek en
van het advies of de adviezen, het plan definitief
aannemen of besluiten het te wijzigen.

Le projet de plan est, avec les reclamations, les
observations et le proces-verbal de cl6ture de 1'en-
quete, soumis, dans les vingt jours de la cloture de
1'enquete, a la commission de concertation. Celle-ci
emet son avis dans les quarante-cinq jours de la cloture
de 1'enquete. A defaut d'avis dans ce delai, la commis-
sion de concertation est, reputee avoir emis un avis
favorable.

Lorsque le projet de plan contient des dispositons
derogeant aux plans superieurs, non prevues dans le
dossier de base, le dossier complet et I'avis de la
commission de concertation sont transmis a la Commis-
sion regionale. Celle-ci emet un avis sur V opportunity de
la derogation sollicitee dans les trente jours de la
reception du dossier. A defaut d'avis dans ce delai, la
Commission regionale est reputee avoir emis un avis
favorable. Dans I'hypothese ou la Commission regio-
nale ne serait plus valablement composee faute de
designation de ses membres dans le delai present a
I'article 9, au moment oH, elle doit rendre son avis, le
delai de trente jours prend cours a dater de la designa-
tion de ses membres.

Dans les soixante jours qui suivent I'avis de la
commission de concertation et, le cas echeant, I'avis de
la Commission regionale, le conseil communal, apres
avoir pris connaissance des resultats de 1'enquete et du
ou des avis, peut soit adopter definitivement le plan,
soit decider de le modifier.
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Tenminste de helft van de termijnen van vijfenveertig,
dertig en zestig dagen valt buiten de periodes van de
schoolvakanties.

In het eerste geval wordt zijn beslissing met redenen
ornkleed voor ieder punt waaromtrent hi] is afgeweken
van het advies of de adviezen of van de bezwaren en
opmerkingen die ten tijde van het onderzoek zijn
gemaakt.

In het tweede geval wordt een nieuw onderzoek
ingesteld in de vorm en binnen de termijnen zoals
bepaald in artikel 56.

La moitieau moins des delais de quarante cinq, trente
et soixante jours se situe en dehors des periodes de
vacances scolaires.

Dans Ie premier cas, il motive sa decision sur chaque
point a propos duquel il s'est ecarte du ou des avis ou
des reclamations et observations emises lors de 1'en-
quete.

Dans Ie second cas, il est precede a une nouvelle
enquete dans les formes et delais prevus a 1'article 56.

Artikel 58 (oud art. 52) Article 58 (ancien art. 52)

Het bijzonder bestemmingsplan wordt goedgekeurd
door de Executieve. Deze kan haar goedkeuring van
een bijzonder bestemmingsplan afhankelijk maken van
het overleggen van een onteigeningsplan.

De Executieve verleent haar goedkeuring binnen
drie maanden na de ontvangst van het volledige dossier.
Deze termijn kan door een met redenen omkleed
besluit met drie maanden worden verlengd.

Bij ontstentenis van kennisgeving van de beslissing
van de Executieve binnen deze termijnen kan het college
van burgemeester en schepenen bij een ter post aangete-
kende brief een aanmaning aan de Executieve toezen-
den. Indien het college van burgemeester en schepenen,
na het verstrijken van een nieuwe termijn van twee
maanden met ingang van de afgifte bij de post van de
aangetekende brief met de aanmaning, de beslissing van
de Executieve niet heeft ontvangen, wordt het plan
geacht te zijn geweigerd.

Het besluit van de Executieve houdende weigering
van de goedkeuring wordt met redenen omkleed.

Het besluit houdende goedkeuring wordt bij uittrek-
sel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Het plan treedt in working vijftien dagen na zijn
bekendmaking. Binnen drie dagen na zijn bekendma-
king ligt het volledige plan ter beschikking van de
bevolking in het gemeentehuis.

Le plan particulier d'affectation du sol est approuve
par 1'Executif. Celui-ci peut subordonner 1'approba-
tion d'un plan particulier d'affectation du sol a la
production d'un plan d'expropriation.

L'Executif accorde son approbation dans les trois
mois de la reception du dossier complet. Ce delai peut
etre prolonge de trois mois par arrete motive.

A defaut de notification de la decision de 1'Executif
dans ces delais, le college des bourgmestre et echevins
peut, par lettre recommandee a la poste, adresser un
rappel a 1'Executif. Si a I'expiration d'un nouveaii delai
de deux mois prenant cours a la date de depQt a la poste
de I'envoi recommande contenant le rappel, le college
des bourgmestre et echevins n'a pas recu la decision^ de
1'Executif, le plan est repute refuse.

L'arrete de 1'Executif refusant 1'approbation est
motive.

L'arrete d'approbation est public par extrait au
Moniteur beige.

Le plan entre en vigueur quinze jours apres sa
publication. Le plan complet est mis a la disposition du
public a la maison communale dans les trois jours de sa
publication.

Afdeling IV : Wijzigingsprocedure

Artikel 59 (oud art. 53)

De gemeenteraad kan uit eigen beweging of op een
verzoek, geformuleerd overeenkomstig de bepalingen
van artikel 55, beslissen een bijzonder bestemmings-
plan te wijzigen volgens de regels bepaald in de
artikelen 51, 52, 53, 54, 56, 57 en 58.

Section IV : Procedure de modification

Article 59 (ancien art. 53)

Le conseil communal peut soit d'initiative, soit sur
une demande formulee conformement aux dispositions
de 1'article 55, decider de modifier un plan particulier
d'affectation du sol selon les regles prevues aux
articles 51, 52, 53, 54, 56, 57 et 58.
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De bepalingen tot regeling van het opmaken van de
bijzondere bestemmingsplannen gelden voor de wijzi-
ging ervan.

Les dispositions reglant 1'etablissement des plans
particuliers d'affectation du sol sont applicables a leur
modification.

Afdeling V : Opmaak en wijziging op initiatief
van de Executieve

Section V : Etablissement et modification
a 1'initiative de 1'Executif

Artikel 60 (pud art. 54) Article 60 (ancien art. 54)

De Executieve kan bij een met redenen omkleed
besluit tot het opmaken van een bijzonder bestem-
mingsplan besluiten :
1° in de omtrek van de in artikel 17 bedoelde priori-

taire interventiegebieden van het Gewest;
2° ter wijziging of ter vernietiging van een

verkavelingsvergunning die niet overeenstemt met
plannen die later van kracht zijn geworden, of die
in tegenstrijd is met werken van openbaar nut;

3" ter verduidelijking van bepalingen van de hoger.e
plannen.

L'Executif peut par arrete motive decider 1'etablisse-
ment d'un plan particulier d'affectation du sol :

1° dans Ie perimetre des zones d'intervention priori-
taire de la Region visees a 1'article 17;

2° en vue de modifier ou d'annuler un permis de lotir
non conforme aux plans entres posterieurement en
vigueur ou s'opposant a des travaux d'utilite publi-
que;

3" en vue de preciser des dispositions des plans supe-
rieurs.

Artikel 61 (oud art. 55) Article 61 (ancien art. 55)

De Executieve kan bij een met redenen omkleed
besluit beslissen een bijzonder bestemmingsplan te
wijzigen wanneer een van de volgende voorwaarden is
vervuld :
1° het plan stemt niet meer overeen met het vigerende

gewestelijk ontwikkelingsplan, het gewestelijk
bestemmingsplan of het gemeentelijk ontwikke-
lingsplan ;

2° het plan is in tegenstrijd met werken van openbaar
nut;

3° het plan bevindt zich volledig of gedeeltelijk in een
in artikel 17 bedoelde prioritair interventiegebied
van het Gewest;

4° ter verduidelijking van de bepalingen van de hogere
plannen.

De Executieve kan eveneens besluiten een bijzonder
bestemmingsplan te wijzigen met als gevolg de vernie-
tiging of de wijziging van een verkavelingsvergunning
die overeenkomt met een van de in het eerste lid
bedoelde gevallen.

L'Executif peut par arrete motive decider la modifi-
cation d'un plan particulier d'affectation du sol si une
des conditions suivantes se trouve remplie :

1° Ie plan n'est plus conforme au plan regional de
developpement, au plan regional d'affectation du
sol ou au plan communal de developpement en
vigueur;

2° Ie plan s'oppose a des travaux d'utilite publique;

3° Ie plan se trouve en tout ou en partie dans une zone
d'intervention prioritaire de la Region visee a
1'article 17; •

4° en vue de preciser des dispositions des plans supe-
rieurs.

L'Executif peut de meme decider la modification
d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour
effet d'annuler ou de modifier un permis de lotir
repondant a I'un des cas vises a 1'alinea I".

Artikel 62 (oud art. 56)

Wanneer de Executieve beslist een bijzonder
bestemmingsplan op te maken of te wijzigen, verzoekt
zij d§ gemeenteraad er toe over te gaan overeenkom-
stig de artikelen 51, 52, 53, 54, 56, 57 en 58.

Article 62 (ancien art. 56)

Lorsque 1'Executif decide 1'etablissement ou la
modification d'un plan particulier d'affectation du sol,
il invite Ie conseil communal a y proceder conforme-
ment aux articles 51, 52, 53, 54, 56, 57 et 58.
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Artikel 63 (oud art. 57) Article 63 (ancien art. 57)

Wanneer de gemeenteraad het verzoek van de
Executieve heeft verworpen of niet heeft beantwoord
binnen de termijn die hem wordt opgelegd, kan de
Executieve zich in de plaats van de gemeenteraad
stellen om het bijzonder bestemmingsplan uit te wer-
ken of te wijzigen.

De Executieve gaat vervolgens te werk in de plaats
van de gemeenteraad of het college van burgemeester en
schepenen in de vorm en binnen de termijnen bepaald in
de artikelen 51, 52 en 53. Nadien stelt de Executieve het
basisdossier vast dot naar aanleiding van de bezwaren,
de opmerkingen en de adviezen eventueel werd gewij-
zigd.

Ze deelt een afschrift ervan rnede aan het college van
burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente
alsook aan de gemachtigde ambtenaar.

Dans Ie cas ou Ie conseil communal a rejete I'invita-
tion de I'Executif ou n'a pas repondu a celle-ci dans Ie
delai qui lui est impose, celui-ci peut se substituer b lui
pour elaborer ou modifier Ie plan particulier d'affecta-
tion du sol.

L'Executif precede en lieu et place du conseil com-
munal ou du college des bourgmestre et echevins dans
les formes et delais prevus aux articles 51, 52 et 53.
Ensuite, I'Executif adopte Ie dossier de base, •eventiielle-
ment modifie suite aux reclamations et observations et
aux avis.

II en transmet copie au college des bourgmestre et
echevins de la commune concernee ainsi qu'au fonc-
tionnaire-delegue.

Artikel 64 (oud art. 57bis)

De Executieve neemt voorlopig het ontwerp-plan of
het wijzigend plan aan en gaat te werk in de plaats van
de gemeenteraad of het college van burgemeester en
schepenen in de vorm en binnen de termijnen bepaald in
de artikelen 56 en 57.

Article 64 (ancien art. 57bis)

L'Executif adopte provisoirement Ie projet de plan ou
de plan modificatif et precede en lieu et place du conseil
communal ou du college des bourgmestre et echevins
dans les formes et delais prevus aux articles 56 et 57.

Artikel 65 (oud art. 60)

Het bijzonder bestemmingsplan treedt in werking
vijftien dagen nadat het bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad is bekendgemaakt. Binnen drie dagen na
dew bekendmaking ligt het volledige plan ter beschik-
king van de bevolking in het gemeentehuis.

Article 65 (ancien art. 60)

Le plan particulier d'affectation du sol entre en
vigueur quinze jours apres sa publication par extrait au
Moniteur beige. Le plan complet est mis a la disposition
du public a la maison communale dans les trois jours de
cette publication.

Afdeling VI: Gevolgen van het plan Section VI: Effets du plan

Artikel 66 (oud art. 61)

Alle bepalingen van het bijzonder bestemmingsplan
hebben bindende kracht en reglementaire waarde.

Article 66 (ancien art. 61)

Le plan particulier d'affectation du sol a force
obligatoire et valeur reglementaire en toutes ses dispo-
sitions.

Artikel 67 (oud art. 62)

Wanneer het bijzonder bestemmingsplan door de
Executieve wordt vastgesteld of goedgekeurd, is de
gemeente ontslagen van eike andere wettelijke vorm-
vereiste inzake rooiplannen.

Article 67 (ancien art. 62)

Lorsque le plan particulier d'affectation du sol est
adopte ou approuve par I'Executif, la commune est
dispensee de toute autre formalite legale en matiere de
plans d'alignement,
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HOOFDSTUK V

ONTEIGENING EN VERGOEDING

CHAPITRE V

DES EXPROPRIATIONS ET
INDEMNITES *

Afdeling I : Beginsel Section I" : Principe

Artikel 68 (oud art. 63) Article 68 (ancien art. 63)

Eike verwerving van onroerende goederen, vereist
voor de uitvoering van de bepalingen met bindende
kracht en reglementaire waarde van de in deze ordon-
nantie bepaalde plannen, kan door onteigening ten
algemenen nutte tot stand worden gebracht.

Ongeacht de bepalingen die andere overheden
bevoegd verklaren tot onteigenen, kunnen als onteige-
nende instanties optreden : het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest, de gemeenten van het Gewest en de
openbare instellingen alsmede de organen die van het
Gewest afhangen en bij ordonnantie bevoegd ver-
klaard zijn om ten algemenen nutte te onteigenen.

Toutes les acquisitions d'immeubles necessaires ^ la
realisation des dispositions ayant force obligatoire et
valeur reglementaire des plans definis par la presente
ordonnance, peuvent etre realisees par la voie de
1'expropriation pour cause d'utilite publique.

Sans prejudice des dispositions habilitant d'autres
autorites a exproprier, peuvent agir comme pouvoir
expropriant : la Region de Bruxelles-Capitale, les
communes de la Region et les etablissements publics et
organismes dependant de la Region et habilites par
ordonnance a exproprier pour cause d'utilite publique,

Afdeling II: Procedure

Artikel 69 (oud art. 64)

Om over te gaan tot de nodige onteigeningen voor
de uitvoering van een plan, moet de onteigenende
instantie in het bezit zijn van een door de Executieve
goedgekeurd onteigeningsplan dat geheel of gedeelte-
lijk toepasselijk is op het in het plan afgebeelde
grondgebied. »

Wanneer de onteigening in het kader van de uitvoe-
ring van een bijzonder bestemmingsplan wordt gevor-
derd, kan het besluit van de Executieve tegelijk op het
bijzondere plan en het desbetreffende onteigenings-
plan betrekking hebben.

Artikel 70 (oud art. 65)

Het onteigeningsplan moet de omtrek van de te
onteigenen goederen aangeven, afzonderlijk of tot
stroken samengevoegd, met kadastrale vermelding van
de sectie, de nummers, de grootte en de aard der
percelen, evenals van de naam der eigenaars.

Het moet eveneens de onteigenende instantie(s)
vermelden.

Wat de uit te voeren werken en onroerende verrich-
tingen betreft, kan het onteigeningsplan zich tot het
overnemen van de voorschriften van het plan beper-
ken.

Section II: Procedure

Article 69 (ancien art. 64)

Pour proceder aux expropriations necessaires a,la
realisation d'un plan, Ie pouvoir expropriant doit etre
en possession d'un plan d'expropriation approuve par
1'Executif et s'appliquant a tout ou partie du territoire
figurd au plan.

Lorsque 1'expropriation est poursuivie dans Ie cadre
de la realisation d'un plan particulier d'affectation du
sol, 1'arrete de 1'Executif peut concerner simultane-
ment Ie plan particulier et Ie plan d'expropriation qui
s'y rapporte.

Article 70 (ancien art. 65)

Le plan d'expropriation doit indiquer Ie perimetre
des immeubles a exproprier, isoles ou groupes en
zones, avec mention, d'apres le cadastre, de la section,
des numeros, de la contenance et de la nature des
parcelles, ainsi que du nom des proprietaires.

II doit egalement indiquer le ou les pouvoirs exprop-
riants.

En ce qui concerne les travaux et operations immo-
bilieres a realiser, il peut se borner a reproduire les
dispositions du plan.
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Artikel 71 (pud art. 66) Article 71 (ancien art. 66)

Het onteigeningsplan wordt onderworpen aan de in Le plan d'expropriation est soiimis aiix mesures
de artikelen 113 en 114 bedoelde speciale regelen van particulieres de publicite visees aux articles 113 et 114.
openbaarmaking.

De duur van het openbaar onderzoek wordt op dertig
dagen bepaald. De eigenaars van de goederen, gelegen
binnen de omtrek van de te onteigenen goederen,
warden er vooraf persoonlijk, schriftelijk en in hun
woonplaats in kennis van gesteld dat het plan in het
gemeentehuis ter inzage ligt.

La duree de I'enquete publique estfixee a {rente jours.
Prealablement, les proprietaires des bien compris dans
le perimetre des immeubles a exproprier sont avertis
individuellement, par ecrit et a domicile, du depot du
projet a la maison communale.

Wordt het onteigeningsplan evenwel terzelfder tijd
met het bijzonder bestemmingsplan opgemaakt, dan
wordt het onteigeningsplan onderworpen aan deforma-
liteiten, bepaald voor de uitwerking van dit plan,
onverminderd de in het tweede lid voorziene bepalin-
gen.

Toutefois, lorsque le plan d'expropriation est dresse
en meme temps que le plan particulier d'affectation du
sol, il est soumis aux formalites prevues pour {'elabora-
tion de ce dernier, sans prejudice des dispositions
prevues au deuxieme alinea.

Wordt tot de onteigening besloten door een andere
instantie, openbare instelling of orgaan dan de
gemeente waar de goederen gelegen zijn, dan komen
de kosten van het door de gemeente gedane openbaar
onderzoek ten laste van de onteigenaar.

Si 1'expropriation est decidee par un autre pouvoir,
etablissement public ou organisme que la commune ou
sont situes les biens, les frais de I'enquete publique
faite par la commune sont a la charge de 1'expropriant.

Artikel 72 (oud art. 67)

Wanneer de onteigening wordt gevorderd met het oog
op de uitvoering van het gewestelijk ontwikkelingsplan,
van het gewestelijk bestemmingsplan of van een
gemeentelijk ontwikkelingsplan, wordt het onteige-
ningsplan na het advies van de overlegcommissie en
voor de beslissing van de Executieve aan de Geweste-
lijke Commissie ter advies voorgelegd.

Article 72 (ancien art 67)

Lorsque 1'expropriation est poursuivie en vue de la
realisation du plan regional de developpement, du plan
regional d'affectation du sol ou d'un plan communal de
developpement, le plan d'expropriation est soumis
apres I'avis de la commission de concertation et avant la
decision de I'Executif, a I'avis de la Commission
regionale.

Artikel 73 (oud art. 68)

Wanneer de onteigenaar in het bezit is van een door
de Executieve goedgekeurde onteigeningsplan, is hij
ontheven van de administratieve formaliteiten weike
door alle andere wettelijke bepalingen op de onteige-
ningen ten algemenen nutte zijn voorgeschreven.

Article 73 (ancien art. 68)

Lorsque 1'expropriant est en possession d'un plan
d'expropriation approuve par I'Executif, il est dispense
de 1'accomplissement des formalites administratives
prescrites par toutes autres dispositions legales sur
1'expropriation pour cause d'utilite publique.

Artikel 74 (oud art. 69)

Op verzoek van de onteigenende instantie worden
de aankoopcomitd's van onroerende goederen inge-
steld bij de Minister van Financien, belast met alle
aankopen en onteigeningen van goederen ter uitvoe-

Article 74 (ancien art. 69)

A la demande du pouvoir expropriant, les comites
d'acquisition d'immeubles institues aupres du Ministre
des Finances sont charges de toutes les acquisitions et
expropriations d'immeubles a effectuer pour 1'execu-
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ring van de plannen, evenals met het sluiten van alle
overeenkomsten voor de ruilverkaveling of de herver-
kaveling van grondeigendommen. Die comite's, als-
mede de ontvangers van de Domeinen zijn, ongeacht
de onteigenende instanties, bevoegd om de krachtens
de plannen van aanleg aangekochte of onteigende
goederen zonder bijzondere formaliteiten openbaar of
onderhands te verkopen. Van de in dit artikel
bedoelde akten kunnen grossen worden afgegeven.

S
De voorzitters van de aankoopcomite's zijn bevoegd

om de onteigenende instantie of instelling in rechte te
vertegenwoordigen.

tion des plans de meme que de la conclusion de tous
accords destines a realiser Ie remembrement ou Ie relo-
tissement de bien-fonds. Quel que soit Ie pouvoir
expropriant, lesdits comites ainsi que les receveurs des
Domaines ont qualite pour proceder, sans formalites
speciales a la vente publique ou de gre a gre des
immeubles acquis ou expropries en vertu des plans. II
peut etre delivre des grosses des actes vises au present
article.

Les presidents des comites d'acquisition sont compe-
tents pour representer en justice Ie pouvoir ou 1'orga-
nisme expropriant.

Afdeling III: Vergoedingen Section III: Indemnites

Artikel 75 (oud art. 70) Article 75 (ancien art. 70)

Bij het bepalen van de waarde van het onteigende
goed wordt geen rekening gehouden met de waarde-
vermeerdering of -vermindering die voortvloeit uit de
voorschriften van een van de in artikel 2 bedoelde
plannen voor zover de onteigening wordt gevorderd
voor de uitvoering van de aanleg van dit plan.

Bij het bepalen van de waarde wordt eveneens geen
rekening gehouden met de waardevermeerdering die
het goed heeft verkregen door werken of veranderin-
gen uitgevoerd met overtreding van de wettelijke en
reglementaire bepalingen inzake stedebouw.

Pour Ie calcul de la valeur de 1'immeuble exproprie,
il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-
value qui resulte des prescriptions de 1'un des plans
vises ^ 1'article 2, pour autant que 1'expropriation soit
poursuivie pour la realisation de 1'amenagement dudit
plan.

De meme pour ce calcul, il n'est pas tenu compte de
1'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite
de travaux ou de modifications effectues en infraction
aiix dispositions legates et reglementaires en matiere
d'urbanisme.

Artikel 76 (oud art. 71)

Onteigenirigen die achtereenvolgens worden veror-
derd ter uitvoering van een plan met inbegrip van de
uitvoering van een wijziging aan dit plan, worden voor
de waardebepaling van de te onteigenen goederen
geacht een geheel te vormen op de dag van het eerste
onteigeningsbesluit.

Article 7(? (ancien art. 71)

Des expropriations decretees successivement en vue
de la realisation d'un plan, y compris la realisation
d'une modification de ce plan, sont, pour 1'apprecia-
tion de la valeur des biens a exproprier, considerees
comme formant un tout a la date du premier arrete
d'expropriation.

Afdeling IV : Uitvoeringstermijn voor de onteigeningen Section IV : Delai de realisation des expropriations

Artikel 77 (oud art. 72)

De krachtens deze ordonnantie genomen onteige-
ningsplannen houden op te gelden no. een termijn van
tien jaar.

Article 77 (ancien art. 72)

Les plans d'expropriation pris en application de la
presente ordonnance cessent de produire lews effets au
terme d'un delai de dix ans.
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Wanneer de bevoegde overheid de venvezenlijking
van de in artikel 68 bedoelde bepalingen no. de termijn
van tien jaar wenst verder te zetten, wordt te werk
gegaan overeenkomstig de artikelen 69, 70, 71, 72, 73
en 74.

In dit geval kan de eigenaar een vergoeding aanvra-
gen binnen de bij artikel 79 bepaalde grenzen onvermin-
derd de vergoedingen die hem ter gelegenheid van de
onteigening toekomen.

Lorsque I'autorite competente souhaite poiirsuivre la
realisation de dispositions visees a I'article 68 au-dela du
terme de dix ans, il est precede conformement aiix arti-
cles 69, 70, 71, 72,.73 et 74

Dans ce cas, Ie proprietaire pent solliciter une indem-
nite dans les limites prevues a I'article 79 sans prejudice
des indemnites lui revenant lors de ['expropriation.

Artikel 78 (oud art. 73) Article 78 (ancien art. 73)

De bepalingen van artikelen 69 tot 73, 75 en 76 zijn
van toepassing op de aankopen van goederen, nodig
voor de uitvoering van de rooiplannen.

Het besluit van de Executieve kan evenwel bepalen
dat het rooiplan slechts kan worden uitgevoerd naar-
mate de aanvragen om een stedebouwkundige- of
verkavelingsvergunning worden ingediend; in dat
geval zijn de bepalingen van artikel 77 niet van
toepassing.

Les dispositions des articles 69 a 73, 75 et 76
s'appliquent aux acquisitions d'immeubles necessaires
a 1'execution des plans d'alignement.

Cependant, 1'arrete de 1'Executif peut decider que Ie
plan d'alignement ne peut etre realise qu'au fur et ^
mesure de 1'introduction des demandes de permis
d'urbanisme ou de lotir; dans ce cas, les dispositions
de I'article 77 ne sont pas d'application.

Afdeling V : Vergoeding van de
waardeverminderingen

Section V : Indemnisation
des moins-values

Artikel 79 (oud art. 75)

§ 1. Schadevergoeding is al naar het geval verschul-
digd door het Gewest of de gemeente, wanneer het
bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan met
bindende kracht, een einde maakt aan het gebruik
waarvoor een goed dient of normaal bestemd is op de
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het plan
of van het ontwerp-plan, indien de bepalingen ervan
reglementaire waarde en bindende kracht hebben.

De waardevermindering die voor schadeloosstelling
in aanmerking komt, dient te worden geraamd als het
verschil tussen enerzijds de waarde van dat goed op het
ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de
dag van het ontstaan van het recht op schadevergoe-
ding en verhoogd met de v66r de inwerkingtreding van
het ontwerp-plan of van het plan gedragen lasten en
kosten, en anderzijds de waarde van dat goed op het
ogenblik van het ontstaan van het recht op schadever-
goeding na de inwerkingtreding van het plan. Enkel de
waardevermindering voortvloeiend uit dat plan kan in
aanmerking komen voor schadeloosstelling.

Het recht op Schadevergoeding ontstaat ofwel bij de
definitieve weigering van een stedebouwkundige ver-
gunning of een verkavelingsvergunning ofwel bij de
afgifte van een negatief stedebouwkundig attest. Het
kan eveneens ontstaan bij het verkopen van het goed.

Article 79 (ancien art. 75)

§ I". II y a lieu b indemnite ^ charge, suivant Ie cas
de la Region ou de la commune, lorsque 1'interdiction
de batir ou de lotir resultant d'un plan revetu de la
force obligatoire met fin a 1'usage auquel un bien est
affecte ou normalement destine au jour precedant
1'entree en vigueur dudit plan ou du projet de plan
dans la mesure ou ses dispositions ont valeur regle-
mentaire et force obligatoire.

La diminution de valeur qui est prise en considera-
tion pour 1'indemnisation doit etre estimee en tant que
la difference entre, d'une part, la valeur du bien au
moment de 1'acquisition, actualisee jusqu'au jour ou
nait Ie droit a 1'indemnite, majoree des charges et des
frais supportes avant 1'entree en vigueur du projet de
plan ou du plan et, d'autre part, la valeur du bien au
moment ou nait Ie droit a 1'indemnisation apres
1'entree en vigueur du plan. Seule la diminution de
valeur resultant du plan peut etre prise en considera-
tion pour 1'indemnisation.

Le droit a 1'indemnisation natt soit lors du refus
definitif d'un permis d'urbanisme ou de lotir soit lors
de la delivrance d'un certificat d'urbanisme negatif. II
peut egalement naitre au moment de la vente du bien.
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De Executieve bepaalt de nadere regels voor de
uitvoering van dit artikel, onder meer wat de vaststel-
ling van de waarden van het goed en de actualisering
ervan betreft.

De waardevermindering van het goed volgend uit
het bouw- of verkavelingsverbod, moet evenwel zon-
der vergoeding gedoogd worden ten belope van twintig
ten honderd van die waarde.

De vergoeding wordt verminderd of geweigerd
indien en voor zover vaststaat dat de eiser op het
grondgebied van het Gewest andere goederen bezit,
die voordeel halen uit de inwerkingtreding van een
plan of uit werken uitgevoerd op kosten van de
overheid.

Aan de verplichting tot schadevergoeding kan vol-
daan worden door een met redenen omkleed besluit
van de Executieve waarin de wijziging van bedoeld
plan wordt beslist of toegelaten met het doel aan het
goed opnieuw de bestemming te geven weike het had
de dag v66r de inwerkingtreding van het plan of van
het ontwerp-plan voor zover de bepalingen ervan
reglementaire waarde en bindende kracht hebben.

§ 2. Wanneer krachtens een plan met bindende
kracht een bbuwverbod kan worden ingeroepen tegen
degene die een perceel in een verkaveling heeft
aangekocht, kan het Gewest of de gemeente zich aan
de verplichting tot vergoeding onttrekken door dat
perceel van de betrokkene terug te kopen, mits de
door hem betaalde koopprijs, verhoogd met de lasten
en kosten, terug te betalen.

Indien de betrokkene slechts eigenaar is van het
bovenvermelde perceel, kan hij de terugkoop door het
Gewest of de gemeente eisen door zijn wil te doen
kennen bij aangetekende brief, die binnen twaalf
maanden volgend op de bekendmaking van bovenver-
meld plan moet worden verzonden. In dat geval moet
het perceel worden teruggekocht en betaald binnen
het jaar na de kennisgeving. De Executieve bepaalt de
nadere regels voor de uitvoering van deze bepaling.

§ 3. Er is geen vergoeding verschuldigd in de
volgende gevallen :
1° verbod te bouwen of te verkavelen als gevolg van

een voorziene onteigening van het goed en zulks,
onder voorbehoud van de toepassing van artikel
77; '

2° verbod een grotere oppervlakte van een perceel te
bebouwen dan het plan toelaat, of bij een verkave-
ling de door het plan bepaalde bebouwingsdicht-
heid te overschrijden;

3° verbod de exploitatie van gevaarlijke, ongezonde
en hinderiijke bedrrjven voort te zetten na het
verstrijken van de tennijn waarvoor de exploitatie
was vergund;

L'Executif arrete les modalites d'execution de cet
article, notamment en ce qui concerne la fixation des
valeurs du bien ainsi que 1'actualisation de celles-ci.

Toutefois, la diminution de la valeur du bien resul-
tant de 1'interdiction de batir ou de lotir doit etre subie
sans indemnite jusqu'a concurrence de vingt pour cent
de cette valeur.

L'indemnite est reduite ou refusee si et dans la
mesure ou il est etabli que Ie demandeur est proprie-
taire, sur Ie temtoire de la Region, d'autres biens qui
tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des
travaux executes aux frais des pouvoirs publics.

II peut etre satisfait a I'obligation d'indemnisation
par un arrete de 1'Executif motive qui decide ou
autorise la modification dudit plan dans Ie but de
rendre au bien 1'affectation qu'il avait au Jour prece-
dant 1'entree en vigueur du plan ou du projet de plan
dans la mesure ou ses dispositions ont valeur regle-
mentaire et force obligatoire.

§ 2. Lorsqu'en vertu d'un plan revetu de la force
obligatoire, une interdiction de batir peut etre opposee
a celui qui a acquis une parcelle dans un lotissement, la
Region ou la commune peut s'exonerer de son obliga-
tion d'indemniser en rachetant cette parcelle ^ 1'inte-
resse moyennant remboursement du prix, des charges
et des frais qu'il a payes.

Si 1'interesse n'est proprietaire que de la parcelle
visee ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la
Region ou la commune en signifiant sa volonte par
lettre recommandee a envoyer dans les douze mois de
la publication du plan prevu ci-dessus. Dans ce cas,
cette parcelle devra lui etre rachetee et payee dans
1'annee de la notification. L'Executif determine les
modalites d'application de cette disposition.

§ 3. Aucune indemnite n'est due dans les cas
suivants :
1° interdiction de batir ou de lotir resultant d'une

prevision d'expropriation du bien, ce, sous reserve
de 1'application de 1'article 77;

2° interdiction de couvrir une parcelle de construc-
tions au-dela de ce qui est permis par Ie plan ou de
depasser dans un lotissement la densite d'occupa-
tion fixee par Ie plan;

3° interdiction de continuer 1'exploitation d'etablisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes au-
del^ de la periode pour laquelle 1'exploitation a et6
autorisee;



A-108/2- 90/91 - 332 - A-108/2- 90/91

4° verbod te bouwen op een terrein dat de bij het
bijzondere bestemmingsplan bepaalde, minimum-
afmetingen niet heeft;

5° verbod om een terrein dat, rekening houdend met
de plaatselijke toestand, geen toegang heeft tot een
voldoende uitgeruste weg, te verkavelen of te
bebouwen;

6° verbod een terrein te verkavelen waarvoor een
vroeger afgegeven verkavelingsvergunning verval-
len was op de datum van de inwerkingtreding van
het plan dat bedoeld verbod inhoudt;

7° voor de gebouwen of vaststaande inrichtingen,
vernield door een natuurramp, als het verbod van
hun wederopbouw voortvloeit uit de bepalingen,
voorgeschreven in de wetgeving en in de regle-
mentering betreffende de schade veroorzaakt door
natuurrampen.

4° interdiction de batir sur un terrain ne possedant pas
les dimensions minimum fixees par Ie plan particu-
lier d'affectation du sol;

5° interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'acces a
une voie suffisamment equipee compte tenu de la
situation des lieux, ou d'y batir;

6° interdiction de lotir un terrain pour lequel un
permis de lotir precedemment accord^ etait permit
a la date de Fentree en vigueur du plan entramant
cette interdiction;

7° pour les batiments ou installations fixes detruits par
une calamite naturelle lorsque 1'interdiction de leur
reconstruction resulte de dispositions prescrites par
les legislation et reglementation relatives aux dom-
mages causes par des calamites naturelles.

HOOFDSTUK VI

RUILVERKAVELING EN
HERVERKAVELING

CHAPITRE VI

DU REMEMBREMENT ET DU
RELOTISSEMENT

Artikel 80 (oud art. 76) Article 80 (ancien art. 76)

Bij ruilverkaveling of herverkaveling treedt het
ruilverkaveld goed of de nieuwe kavel werkelijk in de
plaats van het vorige goed. Mits de hierna voorge-
schreven formaliteiten van openbaarmaking vervuld
worden en onder voorbehoud van de uit bijzondere
overeenkomsten voortvloeiende wijzigingen :
1° gaan de voorrechten en hypotheken en alle zake-

lijke rechten, erfdienstbaarheden uitgezonderd, die
het vorige goed bezwaarden, de oorzaken van ver-
nietiging, herroeping of ontbinding van de titel van
de eigenaar van bedoeld goed, alsmede de rechts-
vorderingen van alle aard betreffende dat goed,
van rechtswege over op het hele ruilverkavelde
goed, met inbegrip van de erbij gevoegde nieuwe
delen, of op de nieuwe kavel die in de plaats treedt
van het vorige goed alsook in voorkomend geval op
de prijs, de opieg of het saldo van de opieggen die
aan de eigenaar van het vorige goed mochten
toekomen ten gevolge van de ruilverkaveling of
herverkaveling in hun geheel beschouwd;

2° worden het goed of de delen ervan die krachtens de
ruilverkaveling of de herverkaveling in het vermo-
gen komen van een of meer andere eigenaars, vrij
van alle hierboven bedoelde rechten, oorzaken van
vernietiging, herroeping of ontbinding en rechts-
vorderingen in dat vermogen opgenomen.

De overbedeelde kwijt zich op geldige wijze door de
prijs of de opieg in de Deposito- en Consign'atiekas te
storten.

En cas de remembrement ou de relotissement,
1'immeuble remembre ou Ie lot nouveau est substitu6
reellement a. 1'immeuble ancien. Moyennant 1'accom-
plissement des formalites de publicite ci-dessous pre-
vues et sous reserve des modifications resultant des
accords particuliers :
1° les privileges et hypotheques et tous droits reels, a

1'exception des servitudes, grevant Ie bien ancien,
les causes d'annulation, de revocation ou de resolu-
tion qui affectaient Ie titre du proprietaire dudit
bien, ainsi que les actions de toute nature exercees
relativement a ce bien sont de plein droit reportes
sur 1'ensemble du bien remembre, y compris les
parties nouvelles qui y sont incorporees, ou sur Ie
lot nouveau substitue a 1'immeuble ancien, de
meme que, Ie cas echeant, sur Ie prix, la soulte ou
Ie solde des soultes pouvant revenir au proprietaire
de 1'immeuble ancien en suite de 1'operation de
remembrement ou de relotissement envisagee dans
son ensemble;

2° 1'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent,
en vertu du remembrement ou du relotissement,
dans Ie patrimoine d'un ou de plusieurs autres
proprietaires entrent dans ce patrimoine purges de
tous les droits, causes d'annulation, de revocation
ou de resolution et actions ci-dessus vises.

Le debiteur est valablement libere par Ie versement
du prix ou de la soulte a la Caisse des Dep6ts et
Consignations.
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Artikel 81 (oud art. 77)

In geval van vernietiging, herroeping of ontbinding
heeft de overdracht van ambtswege plaats onvermin-
derd de vergoedingsregeling die tussen partijen moet
worden getroffen telkens als het ruilverkaveld perceel
of de nieuwe kavel meer waard is dan het vorige
perceel.

Article 81 (ancien art. 77)

En cas d'annulation, de revocation ou de resolution,
Ie report d'office a lieu sans prejudice du reglement
d'indemnite ^ intervenir entre parties toutes les fois
que Ie bien remembre ou Ie lot nouveau aura une
valeur sup6rieure a celle de 1'immeuble ancien.

Artikel 82 (oud art. 78) Article 82 (ancien art. 78)

De gevolgen van de ruilverkaveling, zoals deze in
artikel 80 zijn omschreven, kunnen slechts tegen
derden worden ingeroepen nadat de akte tot vaststel-
ling van de ruilverkaveling of herverkaveling op het
hypotheekkantoor van de goederen is overgeschreven,
en bovendien, wat de overdracht of het tenietgaan van
de voorrechten en hypotheken betreft, pas vanaf de
dag dat op de kant van de inschrijving betreffende die
rechten melding is gemaakt van de tot stand gekomen
overeenkomst.

Die kanttekening geschiedt op verzoek van het
aankoopcomite of de onteigenende instantie, tegen
overiegging van de akte van mil- of herverkaveling en
van een borderel in tweevoud, dat benevens de op de
kant te maken aantekeningen nog vermeldt :
1° de naam, de voornamen, het beroep en de woon-

plaats van partijen, alsmede van de schuldeiser;
2° de akten krachtens weike de voorrechten of hypo-

theken worden overgedrageh;
3° de nieuwe beschrijving van het ruilverkaveld of

herverkavelde goed;
4° de vermeldingen voorgeschreven bij de wetgeving

inzake hypotheken.

De bewaarder overhandigt aan de verzoeker de akte
en een van de borderellen, waarop hij onderaan
verklaart de melding te hebben gemaakt.

Indien het Gewest de onroerende verrichtingen voor
eigen rekening neemt, draagt het de kosten van de
hypotheekformaliteiten ten aanzien van de rechten die
de ruilverkavelde of herverkavelde goederen bezwa-
ren.

Les effets du remembrement, tels qu'ils sont prevus
a 1'article 80, ne sont opposables aux tiers qu'a
compter de la transcription, au bureau des hypothe-
ques de la situation des biens, de 1'acte constatant Ie
remembrement ou Ie relotissement, et, de plus, en ce
qui concerne Ie report ou 1'extinction des privileges et
hypotheques, a compter du jour ou 1'inscription rela-
tive b ces droits aura regu en marge mention de
1'accord intervenu.

Cet enlargement sera opere a la requete du Comite
d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production
de 1'acte de remembrement ou de relotissement et d'un
bordereau en double exemplaire contenant, outre
1'indication des inscriptions ^ emarger :
1° les nom, prenoms, profession et domicile des

parties ainsi que du creancier;
2° les actes en vertu desquels a lieu Ie report des

privileges et des hypotheques;
3° la description nouvelle de 1'immeuble remembre ou

reloti;
4° les indications prescrites par la legislation en

matiere d'hypotheques.

Le conservateur remet au requerant 1'acte et 1'un des
bordereaux, au pied duquel il certifie avoir op6re la
mention.

Si la Region pr'end les operations immobilieres a son
compte, elle supporte le cout des .formalites hypothe-
caires a 1'egard des droits grevant les immeubles
remembres ou relotis.

Artikel 83 (oud art. 79)

Het recht van huur betreffende ruilverkavelde of
herverkavelde goederen, met uitzondering van de
pacht, gaat over op de nieuwe kavel die aan de
verhuurder is toebedeeld, behoudens verlaging of
verhoging van de huurprijs en tenzij de huurder de
huurovereenkomst wenst op te zeggen.

Article 83 (ancien art. 79)

Le droit de bail relatif ^ des immeubles remembres
ou relotis, exception faite du bail a ferme, est reporte
sur le lot nouveau attribue au bailleur, sauf diminution
ou augmentation du prix de bail et a moins que le
locataire n'opte pour la resiliation.
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TITEL III

VERGUNNINGEN EN ATTEST

HOOFDSTUK I

STEDEBOUWKUNDIGE VERGUNNING

TITRE III

DES PERMIS ET CERTIFICAT

CHAPITRE I"

DU PERMIS D'URBANISME

Afdeling I : Handelingen en werken onderworpen
aan een stedebouwkundige vergunning

Section I" : Actes et travaux
soumis a permis d'urbanisme

Artikel 84 (oud art. 80) Article 84 (ancien art. 80)

§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke
en uitdrukkelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen :
1° bouwen, een grond gebruiken voor het plaatsen

van een of meer vaste inrichtingen, reclame-inrich-
tingen en uithangborden inbegrepen;
onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen
wordt verstaan het oprichten van een gebouw of
een kunstwerk of het plaatsen van een inrichting,
zeifs uit niet duurzame materialen, die in de grond
is ingebouwd, op de grond of op een bestaand
bouwwerk is bevestigd of op de grond steun vindt
ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter
plaatse te blijven staan, al kan zij ook uit elkaar
genomen of verplaatst worden;

2° verbouwen van een bestaand bouwwerk met uit-
zondering van instandhoudings- en onderhouds-
werken;
onder verbouwen wordt verstaan de wijziging -
binnen of buiten - van een gebouw, kunstwerk, of
een inrichting door onder meer toevoeging of
afschaffing van een plaats, een dak, wijziging van
het aspect van het bouwwerk of het gebruik van
andere materialen, zeifs als deze werken de
omvang van het bestaande bouwwerk niet wijzi-
gen;

3° een bouwwerk afbreken;
4° herbouwen;
5° het gebruik van een goed geheel of gedeeltelijk

wijzigen met het oog op een nieuwe bestemming,
zeifs als deze wijziging geen werken vereist;

6° het relief van de bodem aanzienlijk wijzigen;
7° ontbossen;
8° hoogstammige bomen vellen;
9° ontginnen of de vegetatie wijzigen van elk gebied

waarvan de bescherming noodzakelijk wordt
geacht door de Executieve;

10° een grond gewoonlijk gebruiken voor :
a) het opslaan van een of meer gebruikte voertuigen,

van schroot, van materialen of afval;

§ I". Nul ne peut, sans un permis prealable, ecrit et
expres du college des bourgmestre et echevins :

1° construire, utiliser un terrain pour Ie placement
d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris
les dispositifs de publicite et les enseignes;
par construire et placer des installations fixes, on
entend Ie fait d'eriger un batiment ou un ouvrage,
ou de placer une installation, meme en materiaux
non durables, qui est incorpore au sol, ancr6 dans
celui-ci ou dans u.ne construction existante ou dont
1'appui au sol assure la stabilite, et destine a rester
en place alors meme qu'il peut etre demonte ou
deplace;

2° apporter des transformations a une construction
existante, a 1'exception des travaux de conservation
et d'entretien;
par transformer, on entend la modification inte-
rieure ou exterieure d'un batiment, ouvrage ou
installation, notamment par 1'adjonction ou la
suppression d'un local, d'un toit, la modification de
1'aspect de la construction ou 1'emploi d'autres
materiaux, meme si ces travaux ne modifient pas Ie
volume de la construction existante;

3° demolir une construction;
4° reconstruire;
5° modifier 1'utilisation de tout ou partie d'un bien en

vue d'en changer V o f f eolation, meme si cette
modification ne necessite pas de travaux;

6° modifier sensiblement Ie relief du sol;
7° deboiser;
8° abattre des arbres a haute tige;
9° defricher ou modifier la vegetation de toute zone

dont 1'Executif jugerait la protection necessaire;

10° utiliser habituellement un terrain pour :
a) Ie dep6t d'un ou plusieurs vehicules usages, de

mitraille, de materiaux ou de dechets;
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b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhang-
wagens voor reclamedoeleinden inbegrepen;

c) het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrich-
tingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt,
zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte
voertuigen, tenten. Er is evenwel geen vergunning
vereist voor het kamperen met verplaatsbare
inrichtingen op een kampeerterrein in de zin van de
wetgeving op het kamperen.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van deze paragraaf vast.

§ 2. De Executieve kan de lijst vaststellen van de
werken en handelingen waarvoor, wegens hun geringe
omvang, geen vergunning vereist is.

§ 3. De bepalingen van deze ordonnantie zijn van
toepassing op de niet in paragraaf 1 opgesomde
handelingen en werken, wannee.r een stedebouwkun-
dig reglement voor de uitvoering ervan een vergunning
voorschrijft. :

Dergelijk reglement kan evenwel geen betrekking
hebben op handelingen die voorkomen op de in
paragraaf 2 bedoelde lijst.

b) Ie stationnement de vehicules, en ce compris les
vehicules ou remorques destines ^ des fins publici-
taires;

c) Ie placement d'une ou de plusieurs installations
mobiles pouvant etre utilisees pour 1'habitation,
telles que roulottes, caravanes, vehicules desaffec-
tes, tentes. Le permis n'est cependant pas exige
pour la pratique du camping au moyen d'installa-
tions mobiles sur un terrain de camping au sens .de
la legislation sur le camping.

L'Executif arrete les modalites d'application du
present paragraphe.

§ 2. L'Executif peut arreter la liste des travaux et
actes qui, en raison de leur minime importance, ne
requierent pas un permis.

§ 3, Les dispositions de la presente ordonnance sont
applicables aux actes et travaux non enumeres au
paragraphe I", lorsqu'un reglement d'urbanisme
impose un permis pour leur execution.

Un tel reglement ne peut toutefois porter sur des
actes figurant sur la liste visee au paragraphe 2.

Artikel 85 (oud art. 81) Article 85 (ancien art. 81)

De notaris vermeldt in alle akten van verkoop of van
verhuring voor meer dan negen jaar, van een bebouwd
of onbebouwd goed, alsmede in alle akten van vesti-
ging van erfpacht of van opstal, de voorziene bestem-
ming in de gewestelijke en gemeentelijke plannen op het
ogenblik dat de akte wordt verleden en de verklaring
van de verkoper, van de verhuurder of van de
erfpacht- of opstalgever, hetzij dat voor het goed een
stedebouwkundige vergunning is verleend of een ste-
debouwkundig attest dat laat voorzien dat een derge-
lijke vergunning zou kunnen worden verkregen, hetzij,
,bij ontstentenis van die vergunning of dat attest, dat
geen verzekering kan worden gegeven omtrent de
mogelijkheid om op het goed een van de werken en
handelingen bedoeld in artikel 84, § 1, te verrichten.

Hij vermeldt bovendien dat geen van de werken en
handelingen bedoeld in artikel 84, § 1, mogen worden
verricht op het goed waarop de akte betrekking heeft,
zolang het stedebouwkundig reglement niet is verkre-
gen.

De onderhandse akten waarin die verrichtingen
worden vastgelegd, bevatten dezelfde verklaring.

Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de
location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bati ou
non bati, ainsi que dans tout acte de constitution
d'emphyteose ou de superficie, I'affectation prevue au
moment de I'acte par les plans regionaux et communaux
et la declaration du vendeur, du bailleur ou du
constituant indiquant soit que le bien a fait 1'objet d'un
permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme
laissant prevoir que pareil permis pourrait etre obtenu
soit a defaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est
pris aucun engagement quant a la possibility d'effec-
tuer sur le bien aucun des actes et travaux vises ^
1'article 84, § I".

II indique en outre qu'aucun des actes et travaux
vises a 1'article 84, § 1" ne peuvent etre effectues sur le
bien objet de 1'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a
pas ete obtenu.

Les actes sous seing prive qui constatent ces opera-
tions, contiennent la meme declaration.
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Afdeling II : Stedebouwkundige lasten Section 11 : Charges d'urbanisme

Artikel 86 (oud art. 83) Article 86 (ancien art. 83)

Het college van burgemeester en schepenen en de
gemachtigde ambtenaar in gevallen als bedoeld bij
artikelen 116 en 128 en in geval van beroep, het
Stedebouwkundig College en de Executieve kunnen in
naleving van het evenredigheidsbeginsel aan de afgifte
van de vergunning de lasten verbinden die zij aan de
aanvrager menen te moeten opieggen. Deze lasten
bevatten onder meer, buiten de nodige financiele
waarborgen voor de uitvoering ervan, de verwezenlij-
king of de renovatie op zijn kosten van wegen, groene
ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en
van woningen.

Zij kunnen bovendien de afgifte van de vergunning
doen afhangen van een verklaring, waarbij de aanvra-
ger zich ertoe verbindt wanneer de werken zijn begon-
nen aan de gemeente kosteloos, vrij en onbelast voor
haar, de eigendom over te dragen van de in de
aanvraag vermelde openbare wegen, openbare groene.
ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en de
gronden waarop deze worden of zullen worden aange-
legd.

De Executieve kan nadere regels voor de toepassing
van dit artikel bepalen.

Le college des bourgmestre et echevins, et Ie fonc-
tionnaire delegue dans les cas vises aux articles 116 et
128 ainsi qu'en cas de recours, le College d'urbanisme et
I'Executif peuvent subordonner la delivrance du per-
mis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au
demandeur dans le respect du principe de proportion-
nalite, charges comprenant notamment outre la fourni-
ture des garanties financieres necessaires a leur execu-
tion, la realisation ou la renovation a. ses frais de
voiries, d'espaces verts, de batiments publics, d'equipe-
ments publics et d'immeubles de logements.

En outre, ils peuvent subordonner la delivrance du
permis a une declaration par laquelle le demandeur
s'engage, au moment ou les travaux sont entames, a
ceder a la commune a titre gratuit, quitte et libre de
toute charge et sans frais pour elle, la propriety de
voiries publiques, d'espaces verts publics, de batiments
publics et d'equipements publics mentionnes dans la
demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou
seront amenages.

L'Executif peut arreter des modalites d'application
du present article.

Afdeling III : Verval en verlenging

Artikel 87 (oud art. 84)

Section III : Peremption et prorogation

Article 87 (ancien art. 84)

De vergunning vervalt indien de vergunninghouder
binnen twee jaar na afgifte niet duidelijk met de
verwezenlijking van de vergunning van start is gegaan
of wanneer hij in de bij artikel 84, § 1, 1°, 2°. en 4°
bepaalde gevallen niet met de mwbouw is begonnen of
indieri hij in voorkomend geval de bij toepassing van
artikel 86 opgelegde lasten niet heeft uitgevoerd.

Op verzoek van de vergunninghouder kan de ver-
gunning echter met een jaar worden verlengd. De
verlenging moet worden aangevraagd ten minste twee
maanden voor het verstrijken van de in het Iste lid
bedoelde termijn van twee jaar.

De verlenging wordt door het college van burge-
meester en schepenen verleend indien dit laatste de
vergunning heeft verleend.

In de overige gevallen, met inbegrip van het in
artikel 151 bedoelde geval, wordt de verlenging door
de gemachtigde ambtenaar verleend.

Bij ontstentenis van een beslissing van de in het
derde en in het vierde lid bedoelde overheid na het
verstrijken van de termijn van twee jaar, wordt de
verlenging geacht te zijn toegekend.

Le permis est perime si, dans les deux annees de sa
delivrance, le beneficiaire n'a pas entame sa realisation
de facon significative ou, dans les cas vises a 1'article
84, § I", 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commence les travaux
d'edification du gros ceuvre ou encore s'il n'a pas, le cas
echeant, mis en ceuvre les charges imposees en applica-
tion de I'article 86.

Toutefois, a la demande du beneficiaire, le permis
peut etre proroge pour une periode d'un an. La
demande de prorogation doit intervenir deux mois au
moins avant 1'ecoulement du delai de deux ans vis6 a
1'alinea I".

La prorogation est accordee par le college des
bourgmestre et echevins lorsque le permis a ete delivre
par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui vise a
I'article'151, la prorogation est accordee par le fonc-
tionnaire delegue.

A defaut de decision des autorites visees aux alineas
3 et 4 au terme du delai de deux ans, la prorogation est
reputee accordee.
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Bij onderbreking van de werken gedurende meer
dan een jaar, vervalt de vergunning eveneens.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van dit artikel vast.

L'interruption des travaux pendant plus d'un an
entraine egalement la peremption du permis.

L'Executif arrete les modalites d 'application du pre-
sent article.

Afdeling IV : Vergunning van beperkte duur Section IV : Permis a duree limitee

Artikel 88 (oud art. 85) Article 88 (ancien art. 85)

De geldigheidsduur van de vergunning kan worden
beperkt :
1° voor reclame-inrichtingen en uithangborden;
2° in de gevallen bedoeld in artikel 84, § 1, 10°;
3° wanneer het gaat om de oprichting van bouwwer-

ken of om de uitvoering van aan vergunning
onderworpen werken gedurende de periode die
voorafgaat aan de verwezenlijking van de bij een
wets- of reglementaire bepalingen voorziene defini-
tieve bestemming.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van dit artikel vast.

La duree du permis peut etre limitee :

1°. pour les dispositifs de publicite et les enseignes;
2° dans les cas prevus a 1'article 84, § I", 10°;
3° lorsqu'il s'agit d'edifier des constructions ou d'exe-

cuter des travaux soumis a permis, pendant la
periode precedant la realisation de I'affectation
definitive prevue par une disposition legale ou
reglementaire.

L'Executif arrete les modalites d'application du
present article.

HOOFDSTUK II

VERKAVELINGSVERGUNNING

CHAPITRE 11

DU PERMIS DE LOTIR

Afdeling I : Handelingen onderworpen aan
een verkavelingsvergunning

Section I" : Actes soumis
a permis de lotir

Artikel 89 (oud art. 86) Article 89 (ancien art. 86)

Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke en
uitdrukkelijke vergunning van het college van burge-
meester en schepenen een stuk grond verkavelen.

Onder « verkavelen » wordt verstaan een goed
verdelen in een of 'meer kavels ten einde ten minste
een van deze kavels te verkopen of te verhuren voor
meer dan negen jaar, een erfpacht of een opstalrecht
over te dragen of een van deze overdrachtsvorrnen aan
te bieden voor woningbouw of voor het opstellen van
vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning
kunnen worden gebruikt.

Nul ne peut, sans un permis prealable ecrit et expres
du college des bourgmestre et echevins, lotir un
terrain.

Par « lotir » on entend Ie fait de diviser un bien en
creant un ou plusieurs lots afin de vendre, louer pour
plus de neuf ans, ceder en emphyteose ou en super fide
au mains un de ces lots, ou offrir un de ces modes de
cession pour au mains un de ces lots, en vue de la
construction d'une habitation ou du placement d'une
installation fixe ou mobile pouvant etre utilisee pour
1'habitation.
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Artikel 90 (oud art. 87)

Bij verdeling van een goed waarvoor geen verkave-
lingsvergunning is afgegeven wordt door de notaris het
plan van de verdeling alsmede een attest waarin de
aard van de akte en de in de akte te vermelden
bestemrning van de kavels nader wordt aangegeven
aan het college van burgemeester en schepenen en aan
de gemachtigde ambtenaar medegedeeld en dit twintig
dagen voor de datum die voor de openbare verkoping
of voor de ondertekening van de akte is vastgesteld.

Het college van burgemeester en schepenen en de
gemachtigde ambtenaar geven eventueel, ter inlich-
ting, kennis van hun opmerkingen. Deze moeten in de
akte worden vermeld, evenals een verklaring van de
verdeler dat voor de verdeling geen verkavelingsver-
gunning of stedebouwkundige vergunning werd afge-
geven en, behoudens overiegging van een stedebouw-
kundig attest dat laat voorzien dat een dergelijke
vergunning zou kunnen worden verkregen, dat hij
geen enkele verbintenis aangaat betreffende de moge-
lijkheid om een van de handelingen en werken bedoeld
in artikel 84, § 1, op het goed te verrichten.

De notaris vermeldt bovendien in de akte dat geen
van de handelingen en werken bedoeld in artikel 84,
§ 1, mogen worden verricht op. het goed waarop de
akte betrekking heeft, zolang de stedebouwkundige
vergunning niet is verkregen.

De onderhandse akten waarin die verrichtingen
worden vastgelegd, bevatten dezelfde verklaring.

Dit artikel geldt voor alle akten van eigendomsover-
dracht of eigendoms verklaring, genot, erfpacht of
opstal, van een onbebouwd gedeelte van een goed,
met uitzondering van de akten waarbij een landpacht
wordt geregeld.

Article 90 (ancien art. 87)

En cas de division d'un bien qui ne fait pas 1'objet
d'un permis de lotir, Ie notaire communique au college
des bourgmestre et echevins et au fonctionnaire dele-
gue, vingt jours avant la date prevue pour la vente
publique ou la signature de 1'acte, Ie plan de division,
ainsi qu'une attestation precisant la nature de 1'acte et
la destination des lots qui sera mentionnee dans 1'acte.

Le college des bourgmestre et echevins et Ie fonc-
tionnaire delegue notifient eventuellement leurs obser-
vations a titre de renseignement. Celles-ci doivent etre
mentionnees dans 1'acte de meme qu'une declaration
de 1'aute'ur de la division indiquant que celle-ci n'a pas
fait 1'objet d'un permis de lotir ou d'urbanisme et, sauf
a produire un certificat d'urbanisme laissant prevoir
que pareil permis pourrait etre obtenu, qu'il ne prend
aucun engagement quant a la possibility d'effectuer sur
le bien aucun des actes et travaux vises a 1'article 84,
§ 1°.

Le notaire indique, en outre, dans 1'acte qu'aucun
des actes et travaux vises a 1'article 84, § I61', ne
peuvent etre effectues sur le bien objet de 1'acte, tant
que le permis d'urbanisme n'a pas 6te obtenu.

Les actes sous seing prive qui constatent ces operati-
ons contiennent la meme declaration.

Le present article vaut pour tout acte translatif ou
declaratif de propriete, de jouissance, d'emphyteose
ou de superficie d'une partie non batie d'un inuneuble,
a 1'exception des actes constatant un bail'a ferme.

Afdeling II : Gevolgen van de verkavelingsvergunning Section II : Effets du permis de lotir

Artikel 91 (oud art. 88)

De verkavelingsvergunning heeft reglementaire
waarde.

Artikel 92 (oud art. 89)

V66r de vervreemding, verhuring voor meer dan
negen jaar of vestiging van een zakelijk recht, met
inbegrip van bezwaring met hypotheek, aangaande
een in een verkavelingsvergunning vermelde kavel,
moet op verzoek van de eigenaar of eigenaars van de
stukken grond, door een notaris akte van de verdeling

Article 91 (ancien art. 88)

Le permis de lotir a valeur reglementaire.

Article 92 (ancien art. 89)

Prealablement a toute alienation, location pour plus
de neuf annees, ou constitution d'un droit reel y
compris 1'affectation hypothecaire portant sur un lot
vise par un permis de lotir, il doit etre dresse acte
devant notaire, a la requete du ou des proprietaires des
terrains, de la division de ces terrains et des charges de
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van die stukken grond en van de aan de verkaveling
verbonden lasten worden verleden. De akte moet de
kadastrale omschrijving van de goederen vermelden,
de eigenaars identificeren in de vorm bepaald in de
wetgeving inzake hypotheken, en hun titel van eigen-
dom aangeven.

De verkavelingsvergunning en het verkavelingsplan
worden als bijiagen bij die akte gevoegd om, samen
met de akte en ten verzoeke van de notaris die de akte
heeft verleden, binnen twee maanden na het verlijden
ervan, te worden overgeschreven op het hypotheek-
kantoor van het arrondissement Brussel. De over-
schrijving van het verkavelingsplan mag worden ver-
vangen door de neerlegging op het hypotheekkantoor
van een door de notaris gewaarmerkte afdruk van dat
plan.

lotissement. L'acte doit contenir la designation cadas-
trale des biens, identifier les proprietaires dans les
formes prevues par la legislation en matiere d'hypothe-
ques et indiquer leur titre de propriete.

Le permis de lotir et Ie plan de lotissement sont
annexes a cet acte pour etre transcrits avec lui, a la
conservation des hypotheques de 1'arrondissement de
Bruxelles, a la diligence du notaire qui a re$u 1'acte,
dans les deux mois de la reception de cet acte. La
transcription du plan de lotissement peut etre rempla-
cee par le depot a la conservation d'une copie de ce
plan certifiee conforme par le notaire.

Artikel 93 (oud art. 90) Article 93 (ancien art. 90)

De notaris geeft aan de partijen kennis van de akte
van verdeling en van het bestek der verkaveling, van
de bepalingen der verkavelingsvergunning, alsook in
voorkomend geval van de wijzigingsbepalingen. Hij
maakt in de akte van verkoop, van verhuring,' van
erfpacht of opstal melding van die kennisgeving,
alsook van de datum der vergunning.

Hij vermeldt ook in de akte dat geen van de
handelingen en werken bedoeld in artikel 84, § 1,
mogen verricht worden op het goed waarop de akte
betrekking heeft, zolang de stedebouwkundige ver-
gunning niet is verkregen.

De onderhandse akten waarin die verrichtingen
worden vastgelegd, bevatten dezelfde vermeldingen.

Le notaire donne connaissance aux parties de 1'acte
de division, du cahier des charges du lotissement et des
dispositions du permis de lotir ainsi que, le cas
echeant, des dispositions modificatives. II en fait
mention dans 1'acte de vente, de location, d'emphyte-
ose ou de superficie, ainsi que de la date du permis.

II mentionne aussi dans 1'acte qu'aucun des actes et
travaux vises a 1'article 84, § I", ne peuvent etre
effectues sur le bien objet de 1'acte tant que le permis
d'urbanisme n'a pas ete obtenu.

Les actes sous seing prive qui constatent ces opera-
tions contiennent les memes mentions.

Artikel 94 (oud art. 91) Article 94 (ancien art. 91)

Niemand mag een kavel, begrepen in een verkave-
lingsvergunning of in een fase ervan, die de aanleg van
nieuwe verkeerswegen, de tracewijziging, de verbreding
of de opheffing van bestaande gemeentelijke verkeers-
wegen bevat, vrijwillig te 'koop stellen of verkopen,
voor meer dan negen jaar te huur stellen of verhuren,
alvorens de houder van de vergunning de voorgeschre-
ven werken en lasten heeft uitgevoerd, of de nodige
financiele waarborgen voor de uitvoering ervan heeft
verstrekt. De vervulling van deze formaliteit wordt
geconstateerd door een bewijs dat door het college van
burgemeester en schepenen afgegeven en bij ter post
aangetekende brief aan de verkavelaar medegedeeld
wordt. Het college van burgemeester en schepenen
deelt aan de gemachtigde ambtenaar een afschrift van
dat bewijs mede.

Nul ne peut volontairemerit exposer en vente ou
vendre, exposer en location ou louer pour plus de neuf
ans, un lot vise par un permis de lotir ou par une phase
de celui-ci impliquant 1'ouverture de nouvelles voies de
communication, la modification du trace de voies de
communication communales existantes, 1'elargisse-
ment ou la suppression de celles-ci, avant que le
titulaire du permis ait, soit execute les travaux et
charges imposes, soit fourni les garanties financieres
necessaires a leur execution. L'accomplissement de
cette formalite est constat6 dans un certificat delivr6
par le college des bourgmestre et echevins et notifie au
lotisseur par lettre recommandee a la poste. Le college
des bourgmestre et echevins transmet copie de ce
certificat au fonctionnaire delegue.
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Behalve wanneer de uitrusting door de overheid is
uitgevoerd, blijft de houder van de verkavelingsver-
gunning met de aannemer en de architect tien jaar lang
voor de krachtens de verkavelingsvergunning uitge-
voerd uitrusting hoofdelijk aansprakelijk tegenover
het Gewest, de gemeente en de kopers van de perce-
len, binnen de bij de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde perken.

Hors Ie cas ou. 1'equipement a et6 realise par les
autorites publiques, Ie titulaire du permis de lotir
demeure solidairement responsable pendant dix ans
avec 1'entrepreneur et 1'architecte de 1'equipement
realise en vertu du permis de lotir, ^ 1'egard de la
Region, de la commune et des acquereurs de lots, et
ce, dans les limites determinees par les articles 1792 et
2270 du Code civil.

Artikel 95 (pud art. 92)

Reclame met betrekking tot een verkavelingsver-
gunning mag niet worden gemaakt dan met vermelding
van de gemeente waar het goed, dat het voorwerp van
een vergunning uitmaakt, gelegen is, alsmede van de
datum en het nummer van de vergunning.

Article 95 (ancien art. 92)

Aucune publicite relative & un permis de lotir ne
peut etre faite sans mention de la commune ou Ie bien
faisant 1'objet du permis est situe, de la date et du
numero de permis.

Artikel 96 (oud art. 93)

Indien de inhoud van de verkavelingsaanvraag strij-
dig is met door 's mensen toedoen gevestigde erf-
dienstbaarheden of met bij overeenkomst vastgestelde
verplichtingen en indien de modaliteiten van artikel
154 in acht werden genomen, doet de vergunning deze
erfdienstbaarheden en verplichtingen teniet, onver-
minderd de schadeloosstelling van de houders van
deze rechten, ten laste van de aanvrager.

Article 96 (ancien art. 93)

Lorsque Ie contenu de la demande de permis de lotir
est contraire b des servitudes du fait de 1'homme ou a
des obligations conventionnelles et que les modalites
visees h 1'article 154 ont ete respectees, Ie permis a
pour effet d'eteindre lesdites servitudes et obligations,
sans prejudice de 1'indemnisation des titulaires de ces
droits, ^ charge du demandeur.

Afdeling III : Stedebouwkundige lasten Section III : Charges d'urbanisme

Artikel 97 (oud art. 94) Article 97 (ancien art. 94)

Het college van burgemeester en schepenen of de
gemeenteraad, alsmede de gemachtigde ambtenaar in
gevallen als bedoeld bij artikelen 116 en 128, kunnen
in naleving van het evenredigheidsbeginsel aan de
afgifte van de vergunning de lasten verbinden die zij
aan de aanvragers menen te moeten opieggen. Deze
lasten bevatten onder meer, buiten de nodige finan-
ciele waarborgen voor de uitvoering ervan, de verwij-
zenlijking of de renovatie op zijn kosten van wegen,
groene ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzie-
ningen en van woningen.

Zij kunnen bovendien de afgifte van de vergunning
doen afhangen van een verklaring, waarbij de aanvra-
ger zich ertoe verbindt wanneer de werken zijn begon-
nen aan de gemeente kosteloos, vrij en onbelast voor
haar, de eigendom over te dragen van de in de
aanvraag vermelde openbare wegen, openbare groene
ruimten, openbare gebouwen en nutsvoorzieningen en
de gronden waarop deze worden of zullen worden
aangelegd.

De Executieve kan nadere regels voor de toepassing
van dit artikel bepalen.

Le college des bourgmestre et echevins ou Ie conseil
communal ainsi que le fonctionnaire delegue dans les
cas vises aux articles 116 et 128, peuvent subordonner
la delivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile
d'imposer au demandeur dans le respect du principe de
proportionnalite, charges comprenant notamment
outre la fourniture de garanties financieres necessaires
a leur execution, la realisation on la renovation a ses
frais de voiries, d'espaces verts, de bailments publics,
d'equipements publics et d'immeubles de logements.

En outre, Us peuvent subordonner la delivrance du
permis ^ une declaration par laquelle le demandeur
s'engage, au moment ou les travaux sont entames, a
ceder ^ la commune b litre, gratuit, quitte et libre de
toute charge et sans frais pour elle, la propriete de
voiries publiques, d'espaces verts publics, de bdtiments
publics et d'equipements publics mentionnes dans la
demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou
seront amenages.

L'Executif peut arreter des modalites d'application
du present article.



A-108/2-90/91 - 341 - A-108/2 - 90/91

Afdeling IV : Vervaltermijn

Artikel 98 (oud art. 95)

Indien de verkavelingsvergunning geen aanleg van
nieuwe verkeerswegen, noch tracewijziging, verbre-
ding of opheffing van bestaande gemeentelijke ver-
keerswegen bevat, vervalt de vergunning voor het
overige gedeelte, indien binnen vijfjaar na de afgifte
ervan, de verkoop of de verhuring voor meer dan
negen jaar, de vestiging van een erfpacht- of opstal-
recht van ten minste een derde van de kavels niet is
geregistreerd. De vergunning vervalt eveneens indien
de houder ervan binnen dew termijn de bij toepassmg
van artikel 97 opgelegde lasten niet heeft uitgevoerd of
de financiele waarborgen niet heeft verstrekt. Het
bewijs van de verkopen of de verhuringen wordt
geleverd door kennisgeving aan het college van burge-
meester en schepenen en aan de gemachtigde ambte-
naar van de uittreksels uit de akten, die door de notaris
of de ontvanger van de registratie gewaarmerkt zijn
v66r het verstrijken van voormelde termijn van vijf
jaar.

Artikel 99 (oud art. 96)

Indien de verkavelingsvergunning de aanleg van
nieuwe verkeerswegen, een tracewijziging, de verbre-
ding of de opheffing van bestaande gemeentelijke
verkeerswegen bevat, vervalt de vergunning indien de
houder ervan de voorgeschreven werken en lasten
binnen vijfjaar na de afgifte niet heeft uitgevoerd of de
vereiste financiele waarborgen niet heeft verstrekt.

Artikel 100 (oud art. 97)

Indien de verkavelingsvergunning in fasen mag
worden uitgevoerd, bepaalt de vergunning het tijdstip
waarop de vijfjarige vervaltermijn ingaat voor eike fase
buiten de eerste.

Artikel 101 (oud art. 98)

De verkavelingsvergunning vervalt van rechtswege.

Het college van burgemeeester en schepenen con-
stateert echter het verval door een proces-verbaal, dat
bij een ter post aangetekende zending aan de verkave-
laar wordt medegedeeld.

Het college van burgemeester en schepenen zendt
naar de gemachtigde ambtenaar een afschrift van het
proces-verbaal.

Heeft het college van burgemeester en schepenen
twee maanden na het verstrijken van de termijn het
verval niet geconstateerd, dan wordt het proces-
verbaal tot vaststelling van het verval opgemaakt door
de gemachtigde ambtenaar en dit bij een ter post
aangetekende brief betekend aan de verkavelaar en
aan het college van burgemeester en schepenen.

Section IV : Peremption

Article 98 (ancien art. 95)

Lorsque Ie permis de lotir n'implique pas 1'ouverture
de nouvelles voies de communication, la modification
du trace de voies communales existantes, 1'elargisse-
ment ou la suppression de celles-ci, il est perime pour
la partie restante lorsque la vente ou la location pour
plus de neuf ans, la constitution d'emphyteose ou de
superficie, d'au moins un tiers des lots n'a pas ete
enregistree dans Ie delai de cinq ans de sa delivrance.
Le permis est egalement perime si dans ce meme delai Ie
titulaire n'a pas execute, les charges ou fourni les
garanties financieres imposees en application de ['article
97. La preuve des ventes et locations est fournie par la
notification au college des bourgmestre et echevins et
au fonctionnaire delegu6 des extraits des actes certifies
conformes par le notaire ou le receveur de 1'enregistre-
ment, avant 1'expiration du delai de cinq ans precite.

Article 99 (ancien art. 96)

Lorsque le permis de lotir implique 1'ouverture de
nouvelles voies de communication, la modification, du
trace des voies communales existantes, 1'elargissement
ou la suppression de celles-ci, il est perime lorsque le
titulaire du permis n'a pas execute les travaux et les
charges imposes ou fourni les garanties financieres
exigees dans les cinq ans de sa delivrance.

Article 100 (ancien art. 97)

Lorsque la realisation du permis de lotir est autori-
see par phase, le permis determine le point de depart
du delai de peremption de cinq ans pour chaque phase
autre que la premiere.

Article 101 (ancien art. 98)

La peremption du permis de lotir s'opere de plein
droit.

Toutefois, le college des bourgmestre et echevins en
constate la peremption dans un proces-verbal qu'il
notifie au lotisseur par envoi recommand6 a la poste.

Le college des bourgmestre et echevins transmet une
copie de ce proces-verbal au fonctionnaire delegue.

Si le college des bourgmestre et echevins s'est
abstenu de constater la peremption dans les deux mois
de 1'expiration du delai, le proces-verbal etablissant la
peremption est dress6 par le fonctionnaire delegue et
notifi6 au lotisseur et au college des bourgmestre et
echevins, par un envoi recommande a la poste.
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Afdeling V : Wijziging van de verkavelingsvergunning Section V : Modification du permis de lotir

Artikel 102 (oud art. 99)

Een wijziging van een in een verkavelingsvergun-
ning begrepen kavel kan op verzoek van de eigenaar
van deze kavel worden toegestaan voor zover zij geen
afbreuk doet aan de rechten ontstaan uit overeenkom-
sten tussen partijen.

Article 102 (ancien art. 99)

A la demande de tout proprietaire d'un lot vis6 par
un permis de lotir, une modification de celui-ci peut
etre autorisee pour autant qu'elle ne porte pas atteinte
aux droits resultant de conventions entre les parties.

Artikel 103 (oud art. 100)

De bepalingen tot regeling van de verkavelingsver-
gunning zijn van toepassing op de wijziging ervan,
onverminderd de vervulling van de navolgende forma-
liteiten.

Article 103 (ancien art. 100)

Les dispositions reglant Ie permis de lotir sont
applicables a sa modification, sans prejudice de 1'ac-
complissement des formalites ci-apres.

Alvorens zijn aanvraag in te dienen, zendt de
eigenaar een eensluidend afschrift ervan, bij een ter
post aangetekende brief, aan alle eigenaars van een
kavel die de aanvraag niet medeondertekend hebben.
De postbewijzen van afgifte der aangetekende zendin-
gen worden bij het dossier van de aanvraag gevoegd.
De bezwaren worden schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen ingediend binnen dertig
dagen te rekenen vanaf de datum van afgifte der
aangetekende zendingen bij de post.

Avant d'introduire sa demande, Ie proprietaire
adresse une copie conforme de celle-ci par lettre
recommandee a la poste, a tous les proprietaires d'un
lot qui n'ont pas contresigne la demande. Les recepis-
ses du depot des envois recommandes sont annexes au
dossier joint h la demande. Les reclamations sont
introduites au college des bourgmestre et echevins, par
ecrit, dans les trente jours de la date du dep6t a la
poste des envois recommandes.

De wijziging wordt geweigerd indien de eigenaar of
eigenaars van meer dan een vierde van de in de
oorspronkelijke vergunning toegestane kavels hun ver-
zet aan het college van burgemeester en schepenen te
kennen geven bij een ter post aangetekende brief die
binnen de in het tweede lid bedoelde termijn is
verzonden.

La modification est refusee lorsque Ie ou les proprie-
taires possedant plus du quart des lots autorises dans Ie
permis initial manifestent leur opposition au college
des bourgmestre et echevins, par lettre recommandee
a la poste adressee dans Ie delai vis^ a 1'alinea 2.

De beslissing tot verlening of weigering van de
wijzigingsvergunning wordt met redenen omkleed.

La decision d'octroi ou de refus du permis modifica-
tifest motivee.

Artikel 104 (oud art. 101)

De verkavelingsvergunning kan eveneens worden
gewijzigd onder de voorwaarden en volgens de nadere
regels bepaald bij artikelen 60 tot 65.

Article 104 (ancien art. 101)

Le permis de lotir peut egalement etre modifie dans
les conditions et selon modalites fixees aux articles 60 ^
65.

Artikel 105 (oud art. 102)

De wijziging van de verkavelingsvergunning heeft
geen gevolg voor de vervaltermijn van de verkavelings-
vergunning waarvan de wijziging is aangevraagd.

Article 105 (ancien art. 102)

La modification du permis de lotir n'a aucun effet
sur le delai de peremption du permis de lotir dont la
modification est demandee.
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Artikel 106 (oud art. 103) Article 106 (ancien art. 103)

Heeft een eigenaar van een kavel een wijziging van
de verkavelingsvergunning verkregen, dan moet, op
zijn verzoek, door een notaris akte worden verleden
van de wijzigingen die werden aangebracht in de
verdeling van de terreinen of in de lasten van de
verkaveling. De akte moet de kadastrale omschrijving
van de goederen op het tijdstip van het verlijden
vermelden, alle eigenaars van de in de verkavelings-
vergunning vermelde percelen identificeren in de vorm
bepaald in de wetgeving inzake hypotheken en hun
titel van eigendom aangeven; zij moet eveneens een
nauwkeurige opgave van de overschrijving der verde-
lingsakte van de terreinen bevatten. De beslissing tot
wijziging van de verkavelingsvergunning en, in voor-
komend geval, het nieuwe verkavelingsplan worden als
bijiage bij die akte gevoegd, om samen met deze akte
te worden overgeschreven zoals in artikel 92 is
bepaald.

Lorsqu'un proprietaire d'une parcelle a obtenu une
modification du permis de lotir, il doit, EI sa requete,
etre passe acte devant notaire, des modifications
apportees a la division des terrains'bu aux charges du
lotissement. L'acte doit contenir la designation cadas-
trale des biens au moment ou il est passe, identifier
tous les proprietaires des parcelles vis6es par Ie permis
de lotir dans les formes prevues par la legislation en
matiere d'hypotheques et indiquer leur titre de pro-
priete; il doit aussi contenir 1'indication precise de la
transcription de 1'acte de division des terrains. La
decision modifiant Ie permis de lotir et, Ie cas echeant,
Ie nouveau plan de lotissement sont annexes ^ cet acte
pour etre transcrits avec lui comme il est indique ^
1'article 92.

Artikel 107 (oud art. 104)

Wanneer de Executieve beslist dat de verkavelings-
vergunning dient te worden gewijzigd overeenkomstig
artikel 61 kan zij in het belang van de goede plaatse-
lijke aanleg bij een met redenen omkleed besluit de
schorsing gelasten van de verkoop of van de verhuring
voor meer dan negen jaar, van de vestiging van een
erfpacht of opstalrecht van het geheel of van een
gedeelte van de in de verkavelingsvergunning begre-
pen percelen.

Article 107 (ancien art. 104)

Lorsque 1'Executif decide qu'il y a lieu ^ modifica-
tion du permis de lotir conformement a 1'article 61, il
peut, dans 1'interet du bon amenagement des lieux,
ordonner par arrete motive la suspension de la vente,
de la location pour plus de neuf ans, de la constitution
d'emphyteose ou de superficie de tout ou partie des
parcelles visees par Ie permis de lotir.

HOOFDSTUK IIT

INDIENING EN BEHANDELING
VAN DE VERGUNNINGSAANVRAGEN

EN BEROEPEN

Afdeling I : Indiening van de aanvraag

Artikel 108 (oud art. 105)

De Executieve bepaalt aan weike voorwaarden een
dossier van een vergunningsaanvraag moet voldoen
om als volledig te worden beschouwd.

CHAPITRE III

DE L'lNTRODUCTION ET DE L'lNSTRUCTION
DES DEMANDES DE PERMIS

ET DES RECOUPS

Section I" : Introduction de la demande

Article 108 (ancien art. 105)

L'Executif determine les conditions requises pour
qu'un dossier de demande de permis soit considere
comme complet.

Artikel 109 (oud art. 106)

De aanvraag kan op het gemeentehuis worden
ingediend. Een indieningsbewijs ervan wordt dadelijk
afgegeven.

De aanvraag kan ook bij een ter post aangetekende
brief worden gericht aan het college van burgemeester
en schepenen.

Article 109 (ancien art. 106)
s

La demande peut etre deposee ^ la maison commu-
nale. II en est delivre une attestation de dep6t sur Ie
champ.

La demande peut egalement etre adressee au college
des bourgmestre et echevms par envoi recommande b
la poste.
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Binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag
zendt de gemeente aan de aanvrager bij een ter post
aangetekende brief een ontvangstbewijs indien zijn
dossier volledig is. Is dit niet het geval, dan deelt ze
hem op dezelfde wijze mede dat zijn dossier niet
volledig is met vermelding van de ontbrekende docu-
menten of inlichtingen.

Bij ontstentenis van afgifte van het ontvangstbewijs
of de kennisgeving dat het dossier niet volledig is,
worden de bij artikel 119 bepaalde proceduretermijnen
berekend vanaf de elfde dag na de indiening van de
aanvraag.

Dans les dix jours de la reception de la demande, la
commune adresse au demandeur, par pli recommande
a la poste, un accuse de reception si Ie dossier est
complet. Dans Ie cas contraire, elle 1'informe, dans les
memes conditions que son dossier n'est pas complet en
indiquant les documents ou renseignements man-
quants.

En 1'absence de delivrance de 1'accuse de reception
ou de la notification du caractere incomplet du dossier,
les delais de procedure vises a 1'article 119 se calculent
a partir du onzieme jour du depot de la demande.

Artikel 110 (oud art. 107) Article 110 (ancien art. 107)

Komt in het in artikel 116 bedoelde geval de
gemachtigde ambtenaar tot de bevinding dat het
dossier niet volledig is, dan deelt hij de aanvrager
alsook de gemeente waaraan hij het dossier terug-
zendt, mede dat het afgegeven ontvangstbewijs als van
nul en gener waarde moet worden beschouwd en dat
de procedure opnieuw moet worden begonnen.

De gemachtigde ambtenaar geeft de aanvrager te
kennen met wetke stukken het dossier moet worden
aangevuld.

In het in artikel 118 bedoelde geval kan hij de
vergunning schorsen.

Lorsque, dans Ie cas vise a 1'article 116, Ie fonction-
naire delegue constate que Ie dossier n'est pas com-
plet, il avertit Ie demandeur, ainsi que la commune ^
laquelle il renvoie Ie dossier, que 1'accuse de reception
doit etre considere comme nul et non avenu et que la
procedure doit etre recommencee.

Le fonctionnaire delegue indique au demandeur les
pieces qui doivent completer le dossier.

Dans le cas vise a 1'article 118, il peut suspendre le
permis.

Afdeling II: Effectenbeoordeling in het stedelijk milieu Section II; Evaluation des incidences en milieu urbain

Artikel 111 (oud art. 108)

Voordat de gemeente het ontvangstbewijs van de
vergunningsaanvraag afgeeft, gaat ze na of de aan-
vraag onderworpen is aan de bepalingen betreffende
de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare
en particuliere projecten.

Article 111 (ancien art. 108)

Avant de delivrer 1'accuse de reception de la
demande de permis, la commune verifie si la demande
est soumise aux dispositions relatives a 1'evaluation des
incidences de certains projets publics et prives sur
1'environnement.

Afdeling III ; Speciale regelen van openbaarmaking Section III : Mesures particulieres de publicite

Artikel 112 (oud art. 109)

In het gewestelijk ontwikkelingsplan, het geweste-
lijk bestemmingsplan, een gewestelijk stedebouwkun-
dig reglement, een gemeentelijk ontwikkelingsplan, een
bijzonder bestemmingsplan en een gemeentelijk stede-
bouwkundig reglement, kan de behandeling van som-
mige aanvragen om een vergunning of een attest
afhankelijk worden gesteld van speciale regelen van
openbaarmaking.

Article 112 (ancien art. 109)

Le plan regional de'developpement, le plan regional
d'affectation du sol, un reglement regional d'urba-
nisme, un plan communal de developpement, un plan
particulier d'affectation du sol ainsi qii'un reglement
communal d'urbanisme peuvent soumettre 1'instruc-
tion de certaines demandes de permis ou de certificat &
des mesures particulieres de publicite.
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Artikel 113 (oud art. 110) Article 113 (ancien art. 110)

Wanneer speciale regelen van openbaarmaking wor-
den voorgeschreven, organiseert het college van bur-
gemeester en schepenen een openbaar onderzoek, op
eigen initiatief of binnen vijftien dagen no. verzoek van
de gemachtigde ambtenaar in het bij artikel 139
bepaalde geval ofna verzoek van het Stedebouwkundig
College in het bij artikel 131 bepaalde geval.

Het dossier van de aanvraag kan door de bevolking
op het gemeentehuis worden geraadpleegd tijdens de
duur van het onderzoek waarvan het begin en het
einde op de berichten van onderzoek staan vermeld.

Bezwaren en opmerkingen worden gericht aan het
college van burgemeester en schepenen binnen de
bepaalde termijn en worden bij het proces-verbaal van
sluiting van het onderzoek gevoegd. Dit proces-ver-
baal wordt door het college van burgemeester en
schepenen binnen acht dagen na het verstrijken van de
termijn opgemaakt.

Artikel 114 (oud art. Ill)

De aanvraag wordt samen met de bezwaren en
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek binnen vijftien dagen na de sluiting van
het onderzoek aan de overlegcommissie voorgelegd.
Deze brengt binnen dertig dagen na de sluiting van het
onderzoek haar advies uit.

Lorsque des mesures particulieres de publicite sont
prescrites, Ie college des bourgmestre et echevins
organise une enquete publique, d'initiative ou dans les
quinze jours de la demande du fonctionnaire delegue
dans Ie cas prevu a 1'article 139 ou de la demande du
•College d'urbanisme dans Ie cos prevu a 1'article 131.

Le dossier de la demande est tenu a la disposition du
public a la maison communale aux fins de consultation
pendant la duree requise pour 1'enquete, dont le debut
et la fin sont precises dans les avis d'enquete.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestre et echevins dans le delai fixe
et annexees au proces-verbal de cl6ture de 1'enquete.
Celui-ci est dresse par le college des bourgmestre et
echevins dans les huit jours de 1'expiration du delai.

Article 114 (ancien art. Ill)

La demande est, avec les reclamations et observa-
tions et le proces-verbal de cl6ture de 1'enquete,
soumise dans les quinze jours de la cl6ture de 1'en-
quete, a la commission de concertation. Celle-ci emet
son avis dans les trente jours de la fin de 1'enquete.

Artikel 115 (oud art. 112)

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van deze af deling vast.

Article 115 (ancien art. 112)

L'Executif determine les modalites d'application de
la presente section.

Afdeling IV : Beslissing van het college
van burgemeester en schepenen

Artikel 116 (oud art. 113)

§ 1. Zolang voor het grondgebied waarin het goed
begrepen is, geen door de Executieve goedgekeurd
bijzonder bestemmingsplan of geen geldige verkave-
lingsvergunning bestaat, wordt de aanvraag met het
verslag van het college van burgemeester en schepenen
aan de gemachtigde ambtenaar voorgelegd.

De vergunning kan slechts door het college van
burgemeester en schepenen worden verleend op eens-
luidend en uitdrukkelijk advies van de gemachtigde
ambtenaar.

De vergunning moot het beschikkende gedeelte van
het advies van de gemachtigde ambtenaar overnemen.

Section IV : Decision du college
des bourgmestre et echevins

Article 116 (ancien art. 113)

§ I". Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le
territoire oil se trouve situe le bien, de plan particulier
d'affectation du sol approuv6 par I'Executif ou de
permis de lotir non perime, la demande est soumise au
fonctionnaire delegue accompagnee d'un rapport du
college des bourgmestre et echevins.

Le permis ne peut etre delivre par le college des
bourgmestres et echevins que de I'avis conforme et
expres du fonctionnaire delegue.

Le permis doit reproduire le dispositifde I'avis donne
par le fonctionnaire delegue.
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§ 2. De gemachtigde ambtenaar kan aan de afgifte
van de vergunning voorwaarden verbinden om een
goede plaatselijke aanleg te waarborgeti, en zo nodig
afwijken van bestaande reglementaire voorschriften,
wat de perceelsafmetingen, de omvang, de plaatsing en
de esthetische aard van de bouwwerken betreft, en die
uit rooiplannen voortvloeien.

In ait geval wordt de aanvraag aan de in artikelen 113
en 114 bedoelde speciale regelen van openbaarmaking
onderworpen.

De aanvrager is gehouden de in het advies van de
gemachtigde ambtenaar gestelde voorwaarden in acht te
nemen.

§ 3. Het advies van de gemachtigde ambtenaar kan,
mits behoorlijk met redenen omkleed, tot weigering van
de vergunning besluiten.

§ 4. De gemachtigde ambtenaar steunt zijn ongunstig
advies op een van volgende redenen :
1° de aanvraag is onverenigbaar met een in uitwerking

zijnde bijzonder bestemmingsplan waarvan het
basisdossier door de Executieve werd goedgekeurd;

2° de aanvraag is onverenigbaar met het ontwerp van
gewestelijk ontwikkelingsplan of van gewestelijk
bestemmingsplan.

Hij kan eveneens een met redenen omkleed ongunstig
advies uitbrengen wanneer de Executieve besloten heeft
een gewestelijk ontwikkelingsplan, een gewestelijk
bestemmingsplan of een gemeentelijk ontwikkelings-
plan te wijzigen, zo nodig in afwijking van de bepalin-
gen van het plan waarvan tot de wijziging is besloten.

§ 5. De beslissing waarbij de vergunning wordt
geweigerd, wordt met redenen omkleed.

§ 6. Onverminderd de bepalingen van § 3 mag de
vergunning met warden afgegeven, wanneer gevraagd
wordt te bouwen of te herbouwen op het gedeelte van
een stuk grond dat door een rooilijn is getroffen of
andere dan instandhoudings- en onderhoudswerken uit
te voeren aan een door een rooilijn getroffen gebouw.

In het laatste geval mag de vergunning niettemin
warden afgegeven, indien uit de adviezen van de
bevoegde instanties blijkt dat de rooilijn ter plaatse van
het gebouw met voor ten minste vijf jaar, te rekenen
vandfde afgifte van de vergunning, tot stand zai kunnen
warden gebracht. In geval van onteigening na het ver-
strijken van die termijn, wordt bij het bepalen van de
vergoeding geen rekening gehouden met de waardever-
meerdering die uit de vergunde werken voortvloeit.

§ 2. Le fonctionnaire delegue peut subordonner la
delivrance du permis & des conditions destinees a
sauvegarder le bon amenagement des lieux en s'ecartant
au besoin de prescriptions reglementaires existantes, en
ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume,
I'implantation et I'esthetique des constructions, et de
celles decoulant de plans d'alignement.

Dans ce cos, la demande est soumise aux mesures
particulieres de publicite visees aux articles 113 et 114.

Le demandeiir est tenu de respecter les conditions
prescrites par I'avis du fonctionnaire delegue.

§ 3. L'avis du fonctionnaire delegue peut, moyen-
nant due motivation, conclure au refus du permis.

§ 4. Le fonctionnaire delegue fonde son avis de favo-
rable sur un des motifs suivants :

I" la demande est incompatible avec un plan particulier
d'affectation du sol en cours d'elaboration dont le
dossier de base a ete approuve par I'Executif;

2° la demande est incompatible avec le projet de plan
regional de developpement ou de plan regional
d'affectation du sol.

II peut egalement emettre un avis defavorable motive,
lorsque I'Executif a decide la modification d'un plan
regional de developpement, d'un plan regional d'affec-
tation du sol ou d'un plan communal de developpe-
ment, en s'ecartant, au besoin, des dispositions du plan
dont la modification a ete decidee.

§ 5. La decision de refus du permis est motives.

§ 6. Sans prejudice des dispositions du § 3, le permis
ne peut etre delivre lorsqu'il s'agit de construire ou de
reconstruire sur la partie d'un terrain frappee d'aligne-
ment ou lorsqu'il s'agit d'effectuer a un batiment frappe
d'alignement des travaux autres que de conservation et
d'entretien.

Neanmoins, dans ce dernier cas, le permis pourra etre
delivre s'il results des avis exprimes par les autorites
competentes que I'alignement ne pourra etre realise, au
droit du batiment considers, avant au moins cinq ans a
partir de la delivrance du permis. En cos d'expropria-
tion effectuee apres I'expiration de ce delai, la plus-
value resulant des travaux aiitorises n'est pas prise en
consideration pour le calcul de I'indemnite.
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De vergunning kan ook warden geweigerd voor het
bouwen op een terrein dat, rekening houdend met de
plaatselijke toestand, geen toegang heeft tot een vol-
doende uitgeniste weg.

Le permis peut egalement etre refuse s 'il s 'agit de batir
sur un terrain n'ay ant pas d'acces a. une voie suffisam-
ment equipee, compte tenu de la situation des lieiix.

Artikel 117 (oud art. 113bis)

De Executieve kan de lijst vaststellen van de werken
en, handelingen waarvoor, wegens hun geringe omvang,
het advies van een gemachtigde ambtenaar niet is
vereist. In dat geval is artikel 118 van toepassing.

Article 117 (ancien art. 113bis)

L'Executif peut arreter la liste des travaux et actes
qui, en reason de lew minime importance, ne requierent
pas I'avis du fonctionnaire delegue. En ce cas, I'article
118 est applicable.

Artikel 118 (oud art. 114) . Article 118 (ancien art. 114)

§ 1. Wanneer voor het gebied waarin het goed
gelegen is, een door de Executieve goedgekeurd of
vastgesteld bijzonder bestemmingsplan of een niet-
vervallen verkavelingsvergunning bestaat, beslist het
college van burgemeester en schepenen over de aan-
vraag.

§ 2. Voor zover de vergunningsaanvraag voorafgaan-
delijk aan de in de artikelen 113 en 114 bedoelde
speciale regelen van openbaarmaking werd onderwor-
pen, kan de Executieve of de gemachtigde ambtenaar
op een met redenen omkleed voorstel van het college
van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan

, aan de voorschriften van een bijzonder bestemmings-
plan of aan een verkavelingsvergunning, wat de per-
ceelsafmetingen, de omvang, de plaatsing en de estheti-
sche aard van de bouwwerken betreft, voor zover deze
afwijkingen geen afbreuk doen aan de wezenlijke
gegevens van het plan.

§ I". S'il existe, pour le territoire ou se trouve situe
le bien, un plan particulier d'affectation du sol
approuve ou adopte par 1'Executif ou un permis de
lotir non perime, le college des bourgmestre et eche-
vins statue sur la demande.

§ 2. Pour autant que la demande de -permis ait ete
soumise prealablement aux mesures particulieres de
publicite visees aux articles 113 et 114, 1'Executif ou le
fonctionnaire delegue peut, sur proposition motivee du
college des bourgmestre et echevins, accorder des dero-
gations aux prescriptions d'unplan particulier d'affecta-
tion du sol ou d'un permis de lotir uniquement en ce qui
concerne les dimensions des parcelles, le volume,
I'implantation et I'esthetique des constructions, pour
autant que ces derogations ne portent pas atteinte aux
donnees essentielles du plan.

Artikel 119 (oud art. 115)

De beslissing van het college van burgemeester en
schepenen tot verlening of weigering van de vergun-
ning wordt gelijktijdig aan de aanvrager en aan de
gemachtigde ambtenaar bij een ter post aangetekende
brief betekend.

Deze kennisgeving geschiedt binnen volgende ter-
mijnen te rekenen variaf de datum van het ontvangst-
bewijs:
1° vijfenveertig dagen indien de aanvraag noch het

voorafgaand advies van de gemachtigde ambtenaar
noch speciale regelen van openbaarmaking
bedoeld in artikelen 113 en 114 vereist;

2° vijfenzeventig dagen indien de aanvraag hetzij het
eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar,
hetzij speciale regelen van openbaarmaking ver-
eist ;

Article 119 (ancien art. 115)
'.

La decision du college des bourgmestre et echevins
octroyant ou refusant le permis est notifiee par pli
recommande a la poste simultanement au demandeur
et au fonctionnaire delegue.

Cette notification inter vient dans les delais suivants
a compter de la date de 1'accuse de reception :

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert
ni avis prealable du fonctionnaire delegue, ni
mesures particulieres de publicite visees aux arti-
cles 113et 114;

2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert
soit I'avis conforme du fonctionnaire delegue, soit
des mesures particulieres de publicite;

3° honderd en vijf dagen indien de aanvraag het 3° cent cinq jours lorsque la demande requiert I'avis
eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar conforme du fonctionnaire delegue et des mesures
en speciale regelen van openbaarmaking vereist. particulieres de publicite.
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Indien de aanvraag speciale regelen van openbaar-
making vereist en haar behandeling gedeeltelijk tijdens
de schoolvakanties plaatsvindt, worden de termijnen
verlengd met :
1° tien dagen voor de Paas- of Kerstvakantie;

2° vijfenveertig dagen voor de zomervakantie.

Indien de aanvraag de raadpleging van besturen of
betrokken instellingen vereist, worden de in het tweede
lid bedoelde termijnen met dertig dagen verlengd.

Wanneer voor de afgifte van de vergunning een
afwijking overeenkomstig artik'el 118 § 2 nodig is,
worden de termijnen met dertig dagen verlengd.

De Executieve stelt de nadere regels voor de uitvoe-
ring van dit artikel vast.

Lorsque la demande requiert des mesures particulie-
res de publicite et que son instruction se deroule
partiellement durant les vacances scolaires, les delais
sont augmentes de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Paques ou de

Noel;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'ete.

Lorsque la demande requiert la consultation d'admi-
nistrations ou d'instances concernees, les delais vises ail
deuxieme alinea sont augmentes de trente jours.

Lorsque la delivrance du pertnis necessite 1'octroi
d'une derogation conformement an § 2 de {'article 118,
les delais sont augmentes de trente jours.

L'Executif determine les modalites d'execution du
present article.

Artikel 120 (oud art. 116)

Van de in toepassing van artikelen-116 en 118 afge-
geven vergunning mag gebruik worden gemaakt indien
de gemachtigde ambtenaar binnen twintig dagen te
rekenen vanaf de kennisgeving ervan, geen met rede-
nen omklede beslissing tot schorsing van de vergunning
ter kennis van de aanvrager heeft gebracht.

De tekst van het eerste lid,wordt in de vergunning
opgenomen.

Article 120 (ancien art. 116)

Le permis delivre en application des articles 116 et
118 est executoire si, dans les vingt jours a compter de
sa notification, le fonctionnaire delegue n'a pas notifie
au demandeur une decision motivee suspendant le
permis.

Le permis doit reproduire le texte de 1'alinea pre-
mier.

Artikel 121 (oud art. 117) Article 121 (ancien art. 117)

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergun-
ning afgegeven is, moet op het terrein worden aange-
plakt door de aanvrager, hetzij, wanneer het werken
betreft, voor de aanvang van de werken en tijdens de
hele duur ervan, hetzij, in de overige gevallen, vanaf
de voorbereidingen voor de handeling of handelingen
en tijdens de hele uitvoering ervan.

Gedurende die tijd moet de vergunning en het
bijbehorende dossier, of een door het gemeente-
bestuur of de gemachtigde ambtenaar gewaarmerkt
afschrift van deze stukken, voortdurend ter beschik-
king van de in artikel 183 aangewezen ambtenaren
liggen, op de plaats waar de werken worden uitge-
voerd en de handeling of handelingen verricht.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van dit artikel vast.

Un avis indiquant que le permis a etc delivre, doit
etre affiche sur le terrain, par les soins du demandeur,
soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant 1'ouverture du
chantier et pendant toute la duree de ce dernier, soit
dans les autres cas, des les preparatifs de 1'acte ou des
actes et tout au long de 1'accomplissement de ceux-ci,

Durant ce temps, le permis et le dossier annexe ou
une copie de ces documents certifiee conforme par
1'administration communale ou par le fonctionnaire
delegue doit se trouver en permanence a la disposition
des agents designes a 1'article 183, a 1'endroit ou les
travaux sont executes et le ou les actes sont accomplis.

L'Executif determine les modalites d'execution du
present article,

Artikel 122 (oud art. 118)

De plaatsing van de nieuwe gebouwen wordt ter
plaatse aangegeven door het college van burgemeester

Article 122 (ancien art. 118)

L'implantation des constructions nouvelles est indi-
quee sur place par les soins du college des bourgmestre
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en schepenen, dat zich gedraagt naar het advies van de
gemachtigde ambtenaar en bovendien, zo het een
bouwwerk aan een grote weg betreft, naar de regle-
menten en adviezen van het betrokken bestuur.

et echevins qui se conformera a 1'avis du fonctionnaire
delegue et, en outre, s'il s'agit de construire Ie long de
la grande voirie, aux reglements et avis de 1'admmis-
tration interessee.

Artikel 123 (oud art. 119) Article 123 (ancien art. 119)

De weigering van de vergunning, gegrond op de in
artikel 116, § 3, bedoelde redenen, vervalt :
1° in het in 1° van het tweede lid bedoelde geval indien

dit plan niet in working is getreden binnen drie jaar
na de goedkeuring door de Executieve van het
basisdossier;

2° in het in 2" van het tweede lid bedoelde geval indien
dit plan niet in working is getreden binnen twaalf
maanden volgend op de inwerkingtreding van het
besluit van de Executieve houdende vaststelling
van het ontwerp;

3° in het in derde lid bedoelde geval indien het nieuwe
plan niet in working is getreden binnen twee jaar na
de inwerkingtreding van het besluit van de Execu-
tieve houdende wijziging ervan.

In de drie gevallen wordt over de oorspronkelijke
aanvraag, op verzoek van de aanvrager, een nieuwe
beslissing genomen, die bij weigering niet meer op de
genoemde reden gegrond mag zijn.

Le refus du permis fonde sur les motifs vises £l
Particle 116, § 3, devient caduc :
1° dans le cas vise au deuxieme alinea, I", si ce plan

n'est pas entre en vigueur dans les trois ans de
1'approbation par 1'Executif du dossier de base;

2° dans le cas vise au deuxieme alinea, 2°, si ce plan
n'est pas entre en vigueur dans les dome mois qui
suivent I'entree en vigueur de 1'arrete de 1'Executif
qui arrete le projet;

3° dans le cas vise au troisieme alinea si le nouveau
plan n'est pas entre en vigueur dans les deux ans ^
dater de I'entree en vigueur de 1'arrete de 1'Execu-
tif decidant sa modification.

Dans les trois cas, la requete primitive fait 1'objet, a
la demande du requerant, d'une nouvelle decision qui,
en cas de refus, ne peut plus etre fondee sur ledit
motif.

Afdeling V : Schorsing en vernietiging
van de vergunning

Artikel 124 (oud art. 120)

In het in artikel 116 bedoelde geval gaat de gemach-
tigde ambtenaar na of de procedure regelmatig was en
of zijn advies in acht werd genomen. Zo niet, schorst
hij de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen en stelt dit laatste alsook de aanvrager en
het Stedebouwkundig College daarvan in kennis bin-
nen twintig dagen na ontvangst van de vergunning.

Artikel 125 (oud art. 121)

§ 1. In het in artikel 118 bedoelde geval wordt een
afschrift van de vergunning samen met het dossier
gezonden aan de gemachtigde ambtenaar, die nagaat
of de vergunning overeenstemt met het bijzonder
bestemmingsplan of met de verkavelingsvergunning.

Bovendien gaat de gemachtigde ambtenaar na of de
vergunning met de vigerende reglementering overeen-
stemt.

In geval van niet-overeenstemming schorst de
gemachtigde ambtenaar de beslissing van het college

Section V : Suspension et annulation
du pennis

Article 124 (ancien art. 120)

Dans le cas vise a 1'article 116, le fonctionnaire
delegue verifie si la procedure a ete reguliere et son
avis respecte. Dans la negative, il suspend la decision
du college des bourgmestre et echevins et le notifie a
celui-ci, au demandeur ainsi qu'au College d'urba-
nisme, dans les vingt jours qui suivent la reception du
permis.

Article 125 (ancien art. 121)

§ I". Dans le cas vise a 1'article 118, une expedition
du permis est transmise avec le dossier au fonction-
naire delegue, qui verifie si le permis est conforme au
plan particulier d'affectation du sol ou au permis de
lotir.

Le fonctionnaire delegue verifie en outre la conformite
du permis a la reglementation en vigueur.

En cas de non-conformite, le fonctionnaire delegue
suspend la decision ,du college des bourgmestre et



A-108/2'- 90/91 - 350 - A-108/2 - 90/91

van burgemeester en schepenen en stelt dit laatste
alsook de aanvrager en het Stedebouwkundig College
daarvan in kennis binnen twintig dagen na ontvangst
van de vergunning.

§ 2. De gemachtigde ambtenaar schorst de vergun-
ning die, hoewel steunende op een bijzonder bestem-
mingsplan of op een niet-vervallen verkavelings-
vergunning, onverenigbaar is met de voorschriften van
een ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan of
gewestelijk bestemmingsplan dat in working is getre-
den.

De gemachtige ambtenaar kan eveneens de vergun-
ning schorsen wanneer hij meent dat de overeenkom-
stig de vergunning of het bijgevoegde dossier geplande
werken een goede plaatselijke aanleg in gevaar kunnen
brengen, zodra de Executieve heeft besloten tot de
wijziging van het bijzonder bestemmingsplan of het
opmaken van een bijzonder bestemmingsplan strek-
kende tot de wijziging of de vernietiging van de
verkavelingsvergunning.

echevins et Ie notifie a celui-ci, au demandeur ainsi
qu'au College d'urbanisme, dans les vingt jours qui
suivent la reception du permis.

§ 2. Le fonctionnaire delegue suspend Ie permis qui,
bien qu'il soit fonde sur un plan particulier d'affecta-
tion du sol ou un permis de lotir non perime, est
incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan
regional de developpement ou de plan regional d'af-
fectation du sol entre en vigiieur.

Le fonctionnaire delegue peut egalement suspendre
le permis lorsqu'il estime que les travaux prevus dans
ce permis ou dans le dossier annexe sont de nature a
compromettre le bon amenagement des lieux, des que
1'Executif a decide la modification du plan particulier
d'affectation du sol ou I'etablissement d'un plan parti-
culier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier
ou d'annuler le permis de lotir.

Artikel 126 (oud art. 122) Article 126 (ancien art. 122)

Binnen zestig dagen na de kennisgeving van de
schorsing bedoeld in artikelen 124 en 125 vernietigt de
Executieve op advies van het Stedebouwkundig Col-
lege indien nodig de vergunning en geeft van haar
beslissing gelijktijdig kennis aan het college van burge-
meester en schepenen en aan de aanvrager.

Het college van burgemeester en schepenen of zijn
gemachtigde en de vergunninghouder of zijn raadsman
warden, op hun verzoek, door het Stedebouwkundig
College gehoord. Wanneer een parti] vraagt om te
warden gehoord, warden ook de andere partij en de
gemachtigde ambtenaar opgeroepen. In dit geval wordt
de termijn met vijftien dagen verlengd.

Bij ontstentenis van kennisgeving van de vernieti-
ging binnen voornoemde termijnen wordt de schorsing
opgeheven.

De tekst van artikelen 124 en 125, alsmede het
eerste en het tweede lid van dit artikel worden in de
vergunning opgenomen.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van dit artikel vast.

Dans les soixante jours de la notification de la
suspension visee aux articles 124 et 125,1'Executif, sur
avis du College d'urbanisme, annule le permis s'il y a
lieu et notifie sa decision simultanement au college des
bourgmestre et echevins et au demandeur.

Le college des bourgmestre et echevins ou son
delegue et le titulaire du permis ou son conseil, sont, a
lew demande, entendus par le College d'urbanisme.
Lorsqu'une partie demande a etre entendue, I'autre
partie et le fonctionnaire delegue sont invites a compa-
rattre. Dans ce cos, le delai est prolonge de quinze
jours.

A defaut de la notification de 1'annulation dans les
delais precites, la suspension est levee.

Le permis reproduit le texte des articles 124 et 125,
et les alineas premier et deuxieme du present article.

L'Executif determine les modalites d 'execution du
present article.

.Artikel 127 (oud art. 123)

De vernietiging van de vergunning om de redenen
bepaald in § 3 van artikel 116 vervalt onder dezelfde
voorwaarden als die bedoeld in artikel 123.

Article 127 (ancien art. 123)

L'annulation du permis fondee sur les motifs repris
au § 3 de 1'article 116 devient caduque dans les memes
conditions que celles fixees a 1'article 123.
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Afdeling VI: Aanhangigmaking bij de
gemachtigde ambtenaar

Section VI : Saisine du fonctionnaire delegue

Artikel 128 (pud art. 124) Article 128 (ancien art. 124)

De aanvrager die na verloop van de in artikel 119
bepaalde termijn, geen kennisgeving van de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen heeft
ontvangen, kan de gemachtigde ambtenaar bij een ter
post aangetekende brief verzoeken over zijn vergun-
ningsaanvraag te beschikken; bij zijn brief, waarvan
hij een afschrift aan het college van burgemeester en
schepenen zendt, voegt hij een eensluidend afschrift
van het dossier dat hij oorspronkelijk aan dit laatste
heeft gericht.

De gemachtigde ambtenaar beslist over de verlening
of de weigering van de vergunning binnen dertig dagen
te rekenen vanaf de ontvangst van de aangetekende
brief. Bij ontstentenis van een binnen die termijn
betekende beslissing wordt de vergunning geacht te
zijn geweigerd.

De weigeringsbeslissing van de gemachtigde ambte-
naar kan onder meer op de in de artikel 116, § 3
vermelde redenen gegrond zijn.

De vergunning kan worden verleend onder voor-
waarden om een goede plaatselijke aanleg te waarbor-
gen en kan eveneens afwijkingen toestaan overeen-
komstig de bepalingen van artikel 118, § 2.

A 1'expiration du delai fixe a 1'article 119, Ie
demandeur qui n'a pas recu notification de la decision
du college, des bourgmestre et echevins, peut, par
lettre recommandee b la posts, inviter Ie fonctionnaire
delegue b statuer sur sa demande de permis; il joint ^
sa lettre, dont il en voie copie au college des bourg-
mestre et echevins, une copie conforme du dossier
qu'il a adresse initialement b ce dernier.

Le fonctionnaire delegue notifie sa decision octroy-
ant ou refusant le permis dans les trente jours de la
reception de la lettre recommandee. L'absence de
decision notifiee dans ce delai equivaut au refus du
permis.

La decision du refus du fonctionnaire delegue peut
etre fondee, entre autres, sur les motifs prevus a
1'article 116, § 3.

Le permis peut etre assorti de conditions destinees a
sauvegarder le bon amenagement des lieux. II peut
egalement consentir des derogations conformement
aux dispositions de 1'article 118, § 2.

Afdeling VII: Beroep bij het Stedebouvvkundig College Section VII: Recours au College d'urbanisme

Artikel 129 (oud art. 125) Article 129 (ancien art. 125)

De aanvrager kan binnen dertig dagen na de ont-
vangst van de beslissing van het college van burge-
meester en schepenen of van de weigeringsbeslissing
van de gemachtigde ambtenaar bedoeld in artikel 128,
tegen die beslissing in beroep gaan bij het Stedebouw-
kundig College.

Bij ontstentenis van een beslissing kan hij eveneens
in beroep gaan binnen dertig dagen na het verstrijken
van de in artikel 128, tweede lid, bedoelde termijn.

Binnen vijf dagen na ontvangst zendt het Stede-
bouwkundig College een afschrift van de beroepsakte
aan de gemeente en aan de gemachtigde ambtenaar.

Le demandeur peut, dans les trente jours de la
reception de la decision du college des bourgmestre et
echevins ou de la decision de refus du fonctionnaire
delegue visee a 1'article 128, introduire un recours
centre cette decision aupres du College d'urbanisme.

II peut egalement introduire un recours en cas
d'absence de decision, dans les trente jours de 1'expira-
tion du delai vise ^ 1'article 128, alinea 2.

Copie du recours est adresse par le College d'urba-
nisme a la commune et au fonctionnaire delegue, dans
les cinq jours de la reception.



A-108/2- 90/91 - 352 - A-108/2- 90/91

Artikel 130 (oud art. 126)

De aanvrager of zijn raadsman, het college van
burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde, als-
ook de gemachtigde ambtenaar worden op bun ver-
zoek door het Stedebouwkundig College gehoord.
Wanneer een partij vraagt om te worden gehoord,
worden ook de andere partijen opgeroepen.

Article 130 (ancien art. 126)

Le demandeur ou son conseil, Ie college des bourg-
mestre et echevins ou son' delegue, ainsi que le
fonctionnaire delegue sont, a leur demande, entendus
par le College d'urbanisme. Lorsqu'une partie
demande a etre entendue, les autres parties sont
invitees a comparaitre.

Artikel 131 (oud art. 127) Article 131 (ancien art. 127)

Van de beslissing van het Stedebouwkundig College
wordt aan de aanvrager, aan het college van burge-
meester en schepenen en aan de gemachtigde ambte-
naar kennis gegeven binnen zestig dagen na de datum
van afgifte bij de post van de aangetekende zending die
het beroep bevat. Ingeval de partijen worden gehoord,
wordt de termijn met vijftien dagen veriengd.

Indien de behandeling van het dossier vereist dat de
aanvraag aan de speciale regelen van openbaarmaking
en/of aan het advies van de overlegcommissie wordt
onderworpen, wordt de in het eerste lid voorziene
termijn met dertig dagen veriengd.

Artikel 132 (oud art. 128)

Het Stedebouwkundig College kan de vergunning
afgeven, de afgifte ervan afhankelijk stellen van voor-
waarden om een goede plaatselijke aanleg te waarbor-
gen of de vergunning weigeren.

De afwijkingen kunnen slechts overeenkomstig arti-
kel 118, § 2 worden toegestaan.

De beslissingen van het Stedebouwkundig College
warden met redenen omkleed.

La decision du College d'urbanisme est notifiee au
demandeur, au college des bourgmestre et echevins et
au fonctionnaire delegue dans les soixante jours de la
date du depot a la poste de 1'envoi recommande
contenant le recours. Lorsque les parties sont enten-
dues, le delai est prolonge de quinze jours.

Lorsque {'instruction du dossier necessite que la
demande soit soumise aux mesures particulieres de
publicite etiou a I'avis de la commission de concerta-
tion, le delai prevu a I'alinea premier est augments de
trente jours.

Article 132 (ancien art. 128)

Le College d'urbanisme peut delivrer le per mis,
assortir le permis de conditions destinees a. sauvegarder
le bon amenagement des lieux ou refuser le permis.

Les derogations ne peuvent etre consenties que con-
formement a I'article 118, § 2.

Les decisions du College d'urbanisme sont motivees,

Afdeling VIII: Beroep bij de Executieve Section VIII : Recours a 1'Executif

Artikel 133 (oud art. 129) Article 133 (ancien art. 129)

Het college van burgemeester en schepenen alsook
de gemachtigde ambtenaar kunnen bij de Executieve
in beroep gaan binnen dertig dagen na de ontvangst
van de beslissing van het Stedebouwkundig College tot
verlening van een vergunning.

Dit beroep, evenals de termijn voor instelling van
het beroep, schorst de vergunning. Het wordt terzelf-
dertijd bij een ter post aangetekende brief naar de
aanvrager en naar de Executieve gestuurd. Gaat de
gemachtigde ambtenaar in beroep, dan stelt hij daar
eveneens het college van burgemeester en schepenen
in kennis van.

Le college des bourgmestre et echevins ainsi que le
fonctionnaire delegue peuvent introduire un recours
aupres de 1'Executif dans les trente jours qui suivent la
reception de la decision du College d'urbanisme
octroyant un permis.

Ce recours, de meme que le delai pour former
recours, est suspensif. II est adresse en meme temps
par envoi recommande a la poste au demandeur et a
1'Executif. Lorsque le recours est introduit par le
fonctionnaire delegue, ce dernier avertit egalement le
college des bourgmestre et echevins.
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Artt/fce/134 (oud art. 130)

De aanvrager kan bij de Executieve in beroep gaan
binnen dertig dagen na de ontvangst van de beslissing
van het Stedebouwkundig College of, bij ontstentenis
van die ontvangst, na het verstrijken van de termijn
waarbinnen deze plaats moest hebben. Dit beroep
wordt bij een ter post aangetekende brief aan de
Executieve gezonden, die binnen vijf dagen na de
ontvangst het college van burgemeester en schepenen
er een afschrift van stuurt.

Article 134 (ancien-art. 130)

Le demandeur peut introduire un recours aupres de
1'Executif dans les trente jours qui suivent la reception
de la decision du College d'urbanisme ou ^ defaut de
cette reception, a 1'expiration du delai dans lequel elle
devait avoir lieu. Ce recours est envoye, par lettre
recommandee a la poste, a 1'Executif qui en adresse
copie au college des bourgmestre et echevins, dans les
cinq jours de la reception.

Artikel 135 (oud art. 131)
;

Onverminderd de delegaties die ze in haw schoot
organiseert, hoort de Executieve, op hun verzoek, de
aanvrager o f z i j n raadsman, het college van burgemees-
ter en schepenen o f z i j n gemachtigde en de gemachtigde
ambtenaar. Wanneer een partij vraagt om te worden
gehoord, worden ook de andere partijen opgeroepen.

Article 135 (ancien art. 131)

Sans prejudice des delegations qu'il organise en son
sein, 1'Executif entend, a leur demande, le demandeur
ou son conseil, le college des bourgmestre et echevins ou
son delegue, ainsi que le fonctionnaire delegue. Lors-
qu'une partie demande a etre entendue, les autres
parties sont invitees a comparaitre.

Artikel 136 (oud art. 132)

De beslissing van de Executieve wordt aan de
partijen betekend binnen zestig dagen na afgifte bij de
post van de aangetekende zending die het beroep
bevat. Ingeval de partijen worden gehoord, wordt de
termijn met vijftien dagen verlengd.

Article 136 (ancien art. 132)

La decision de 1'Executif est notifiee aux parties
dans les soixante jours de la date du dep6t a la poste de
1'envoi recommande contenant le recours. Lorsque les
parties sont entendues, le delai est prolonge de quinze
jours.

Artikel 137 (oud art. 133)

Bij ontstentenis van kennisgeving van de beslissing
binnen de bij artikel 136 bepaalde termijn, kan de
aanvrager bij aangetekend schrijven de Executieve een
rappel sturen.

Heeft de aanvrager geen beslissing ontvangen bij het
verstrijken van een nieuwe termijn van dertig dagen
met ingang op de dag waarop de rappelbrief ter post is
afgegeven, dan mag hij zonder verdere formaliteiten
overgaan tot het uitvoeren van de werken of het
verrichten van de handelingen, in naleving van de
aanwijzigingen van het dossier dat hij heeft ingediend,
van de wetten en reglementen, met name van de
voorschriften van de goedgekeurde plannen, alsmede
van de bepalingen van de verkavelingsvergunning.

Is het beroep door het college van burgemeester en
schepenen of de gemachtigde ambtenaar ingesteld,
dan mag de aanvrager overgaan tot het uitvoeren van
de werken of het verrichten van de handelingen, in
naleving van de beslissing van het Stedebouwkundig
College.

Article 137 (ancien art. 133)

A defaut de notification de la decision dans le delai
prevu a Particle 136, le demandeur peut, par lettre
recommandee, adresser un rappel a 1'Executif.

Si, a 1'expiration d'un nouveau delai de trente jours
prenant cours ^ la date du dep6t a la poste de 1'envoi
recommande contenant rappel, le demandeur n'a pas
recu de decision, il peut sans autre formalite, passer a
1'execution des travaux ou accomplir les actes, en se
conformant aux indications du dossier qu'il a depose,
aux lois et reglements, notamment aux prescriptions
des plans approuves, ainsi qu'aux dispositions du
permis de lotir.

Lorsque le recours a ete introduit par le college des
bourgmestre et echevins ou le fonctionnaire delegue,
le demandeur peut passer a 1'execution des travaux ou
accomplir les actes en se conformant ^ la decision du
College d'urbanisme.
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Wanneer de aanvrager met de uitvoering van de
werken begint of de handelingen verricht, is hi] gehou-
den dit ter kennis te brengen van derden, onder dezelfde
voorwaarden als deze voorzien in artikel 121, door
middel van aanplakking op het goed.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van dit artikel vast.

Lorsque Ie demandeur passe a {'execution des travaux
ou accompli! les actes, il est tenu de Ie porter a la
connaissance des tiers, dans les memes conditions que
celles prevues a Particle 121, par voie d'affiche sur Ie
bien.

L'Executif determine les modalites d'application du
present article.

Artikel 138 (oud art. 134)

De Executieve kan de vergunning afgeven, de afgifte
ervan afhankelijk stellen van voorwaarden om een
goede plaatselijke aanleg te waarborgen of de vergun-
ning weigeren.

De afwijkingen kunnen slechts overeenkomstig arti-
kel 118, § 2, warden toegestaan zeifs bij ontstentenis van
een met redenen omkleed voorstel van het college van
burgemeester en schepenen.

De besHssingen van de Executieve warden met rede-
nen omkleed.

Article 138 (ancien art. 134)

L'Executif pent delivrer Ie permis, assortir Ie permis
de conditions destinees d sauvegarder Ie bon amenage-
ment des lieux ou refuser Ie permis.

Les derogations ne peuvent etre consenties que con-
formement a {'article 118, § 2, merne en I'absence de
proposition motivee du college des bourgmestre et
echevins.

Les decisions de I'Executif sont motivees.

Afdeling IX : Vergunningen aangevraagd
door een publiekrechtelijke rechtspersoon
of betreffende werken van openbaar nut

Section IX : Permis sollicites par une personne
de droit public ou relatifs

a des travaux d'utilite publique

Artikel 139 (oud art. 135)

In afwijking van artikelen 116 en 118 wordt de
vergunning afgegeven door de gemachtigde ambtenaar,
wanneer ze door een publiekrechtelijke rechtspersoon
wordt aangevraagd, of wanneer ze betrekking heeft op
het aanleggen van installaties, pijpleidingen en leidin-
gen van openbaar nut.

De Executieve bepaalt de lij,st van de publiek-
rechtelijke rechtspersonen bedoeld in het eerste lid.

Article 139 (ancien art. 135)

Par derogation aux articles 116 et 118, Ie permis est
delivre par Ie fonctionnaire delegue lorsqu'il est solli-
cit6 par une personne de droit public ou lorsqu'il
concerne 1'etablissement d'installations, lignes et cana-
lisations d'utilite publique.

L'Executif determine la liste des personnes de droit
public visees a 1'alinea premier.

Artikel 140 (oud art. 136)

De vergunningsaanvraag alsmede een volledig dos-
sier worden bij een ter post aangetekende brief aan de
gemachtigde ambtenaar toegezonden overeenkomstig
artikel 108.

Article 140 (ancien art. 136)

La demande de permis accompagnee d'un dossier
complet conformement a 1'article 108, est adressee par
envoi recommande a la poste au fonctionnaire dele-
gue.
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Binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag
zendt de gemachtigde ambtenaar aan de aanvrager bij
een ter post aangetekende brief een ontvangstbewijs
indien zijn dossier volledig is. Is dit niet het geval, dan
deelt hij hem op dezelfde wijze mede dat zijn dossier
niet volledig is met vermelding van de ontbrekende
documenten of inlichtingen.

Bij ontstentenis van afgifte van het ontvangstbewijs
of de kennisgeving dat het dossier niet volledig is,
worden de bij artikel 142 bepaalde proceduretermijn
berekend vanaf de elfde dag na de indiening van de
aanvraag.

Dans les dix jours de la reception de la demande, Ie
fonctionnaire delegue adresse au demandeur, par pli
recommande a la poste, un accuse de reception si Ie
dossier est complet. Dans Ie cas contraire, il 1'informe
dans les memes conditions que son dossier n'est pas
complet en indiquant en outre, les documents ou
renseignements manquants.

En 1'absence de delivrance de 1'accuse de reception
ou de la notification du caractere incomplet du dossier,
les delais de procedure vises a 1'article 142 se calculent
a partir du onzieme jour du depot de la demande.

Artikel 141 (oud art. 137)

Het college van burgemeester en schepenen brengt
zijn advies uit binnen dertig dagen vanaf de kennisge-
ving door de gemachtigde ambtenaar van de aanvraag
of binnen dertig dagen vanaf de sluiting van het
openbaar onderzoek, wanneer de aanvraag is onder-
worpen aan de speciale regelen van openbaarmaking.

Wordt deze termijn niet in acht genomen, dan wordt
het advies geacht gunstig te zijn.

Article 141 (ancien art. 137)

Le college des bourgmestre et echevins emet son
avis dans les trente jours de la notification par le
fonctionnaire delegue de la demande ou dans les trente
jours qui suivent la cloture de 1'enquete publique
lorsque la demande est soumise aux mesures particu-
lieres de publicite.

Si ce delai n'est pas respecte, 1'avis est repute
favorable.

Artikel 142 (oud art. 138) Article 142 (ancien art. 138)

De beslissing van de gemachtigde ambtenaar tot
verlening of weigering van de vergunning wordt gelijk-
tijdig aan de aanvrager en aan de gemeente bij een ter
post aangetekende brief ter kennis gebracht.

Deze kennisgeving geschiedt binnen volgende ter-
mijnen te rekenen vanaf de datum van het ontvan-
gstbewijs :
1° vijrenzeventig dagen indien de aanvraag de speciale

regelen van openbaarmaking bedoeld in artikelen
113 en 114 niet vereist;

2° honderd en vijf dagen indien de aanvraag derge-
lijke regelen vereist.

Indien de aanvraag speciale regelen van openbaar-
making vereist en haar behandeling gedeeltelijk tijdens
de schoolvakanties plaatsvindt, worden de termijnen
verlengd met:
1° tien dagen voor de Paas- of Kerstvakantie;

2° vijfenveertig dagen voor de zomervakantie.

Indien de aanvraag de raadpleging van besturen of
betrokken instellingen vereist, worden de in het tweede
lid bedoelde termijnen met dertig dagen verlengd.

De Executieve stelt de nadere regels voor de uitvoe-
ring van dit artikel vast.

La decision du fonctionnaire delegue octroyant ou
refusant le permis est notifiee par pli recommande a la
poste simultanement au demandeur et a la commune. »

Cette notification intervient dans les delais suivants a
compter de 1'accuse de reception :

1° septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert
pas les mesures particulieres de publicite visees aux
articles 113 et 114;

2° cent cinq jours lorsque la demande requiert de
telles mesures.

Lorsque la demande requiert des mesures particulie-
res de publicite et que son instruction se deroule
partiellement durant les vacances scolaires, les delais
sont augmentes de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Paques ou de

Noel;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'ete.

Lorsque la demande requiert la consultation d'admi-
nistrations ou d'instances concernees, les delais vises au
deuxieme alinea sont augmentes de trente jours.

L'Executif determine les modalites d'execution du
present article.
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Artikel 143 (oud art. 139)

De afgegeven vergunning dient te worden aange-
plakt overeenkomstig artik.el 121.

Artikel 144 (oud art. 140)

De aanvrager kan binnen dertig dagen na ontvangst
van de weigering van de gemachtigde ambtenaar of na
het verstrijken van de bij artikel 142 bepaalde termijn
met een ter post aangetekende brief bij het Stedebouw-
kundig College in beroep gaan.

Afschrift van het beroep wordt door het Stedebouw-
kundig College aan de gemachtigde ambtenaar toege-
zonden.

Article 143 (ancien art. 139)

Le permis delivre doit etre affiche conformement a
l'articlel21.

Article 144 (ancien art. 140)

Le demandeur peut, dans les trente jours de la
decision de refus du fonctionnaire delegue on de I'expi-
ration du delai fixe a Particle 142, introduire un recours
aupres du College d'urbanisme par lettre recommandee
a la poste.

Copie du recours est adressee par le College d'urba-
nisme au fonctionnaire delegue.

Artikel 145 (oud art. 140bis) Article 145 (ancien art. 140bis)

Het college van burgemeester en schepenen kan bij
het Stedebouwkundig College in beroep gaan binnen
dertig dagen na ontvangst van de beslissing van de
gemachtigde ambtenaar tot verlening van de vergun-
ning.

Dit beroep, evenals de termijn vopr instelling van het
beroep, schorst de vergunning. Het wordt terzelfder tijd
bij een ter post aangetekende brief naar de aanvrager en
naar het Stedebouwkundig College gestuurd.

Artikel 146 (oud art. 140ter)

De aanvrager of zijn raadsman, het college van
burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde, alsook
de gemachtigde ambtenaar worden op him verzoek
door het Stedebouwkundig College gehoord. Wanneer
een parti] vraagt om te worden gehoord, worden ook de
andere partijen opgeroepen.

Le college des bourgmestre et echevms peut intro-
duce un recours aupres du College d'urbanisme dans
les trente jours qui suivent la reception de la decision du
fonctionnaire delegue octroyant le permis.

Ce recours, de meme que le delai pour former
recours; est suspensif. II est adresse en meme temps au
demandeur et au College d'urbanisme par lettre recom-
mandee a la poste.

Article 146 (ancien art. 140ter)

Le demandeur ou son conseil, le college des bourg-
mestre et echevms ou son delegue, ainsi que le fonction-
naire delegue sont, a lew demande, entendus par le
College d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande a etre
entendue, les autres parties sont invitees ^ comparattre.

Artikel 147 (oud art. 140quater)

De beslissing van het Stedebouwkundig College
wordt aan de aanvrager, aan het college van burgemees-
ter en schepenen en aan de gemachtigde ambtenaar
betekend binnen zestig dagen na de datum van afgifte
bij de post van de aangetekende zending die het beroep
bevat. Ingeval de partijen worden gehoord, wordt de
termijn met vijftien dagen verlengd.

Artikel 148 (oud art. 140quinquies)

De aanvrager kan binnen dertig dagen na ontvangst
van de weigering van het Stedebouwkundig College of
na het verstrijken van de bij artikel 147 bepaalde termijn
met een ter post aangetekende brief bij de Executieve in
beroep gaan.

Article 147 (ancien art. 140quater)

La decision du College d'urbanisme est notifiee au
demandeur, au college des bourgmestre et echevins et
au fonctionnaire delegue dans les soixante jours de la
date du depot a la poste de I'envoi recomrnande
contenant le recours. Lorsque les parties sont enten-
dues, le delai est prolonge de quinze jours.

Article 148 (ancien art. 140quinquies)

Le demandeur peut, dans les trente jours de la
decision de refus du College d'urbanisme ou de I'expira-
tion du delai fix6 a Particle 147, introduire un recours
aupres de I'Executif par lettre recommandee a la poste.
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Afschrift van het beroep wordt door de Executieve
aan de gemachtigde ambtenaar toegezonden.

Copie du recours est adressee par I'Executif ail
fonctionnaire delegue.

Artikel 149 (oud art. 141) Article 149 (ancien art. 141)

Het college van burgemeester en schepenen alsook
de gemachtigde ambtenaar kunnen bij de Executieve in
beroep gaan binnen dertig dagen na ontvangst van de
beslissing van het Stedebouwkundig College tot verle-
ning van de vergunning.

Dit beroep, evenals de termijn voor insteUing van
het beroep, schorst de vergunning. Het wordt terzelf-
der tijd bij een ter post aangetekende brief naar de
aanvrager en naar de Executieve gestuurd.

Gaat het college van burgemeester en schepenen in
beroep, dan geeft dit daarvan bovendien kennis aan de
gemachtigde ambtenaar.

Le college des bourgmestre et echevins ainsi que Ie
fonctionnaire delegue peuvent introduire un recours
aupres de I'Executif dans les trente jours qui suivent
la reception de la decision du College d'urbanisme
octroyant le permis.

Ce recours, de meme que le delai pour former
recours, est suspensif. II est adresse en meme temps au
demandeur et a I'Executif par lettre recommandee ^ la
poste.

Lorsque le recours est introduit par le college des
bourgmestre et echevins, ce dernier avertit egalement le
fonctionnaire delegue.

Artikel 150 (oud art. 141bis)

Onverminderd de delegaties die ze in haar schoot
organiseert, hoort de Executieve, op hun verzoek, de
aanvrager of zijn raadsman, het college van burgemees-
ter en schepenen of zijn gemachtigde en de gemachtigde
ambtenaar. Wanneer een parti] verzoekt om te warden
gehoord, worden ook de andere partijen opgeroepen.

Article 150 (ancien art. 141bis)

Sans prejudice des delegations qu'il organise en son
sein, I'Executif entend, a leur demande, le demandeur
ou son conseil, le college des bourgmestre et echevins on.
son delegue, ainsi que le fonctionnaire delegue. Lors-
qu'une partie .demande a etre entendue, les autres
parties sont invitees a comparattre.

Artikel 151 (oud art. 142) Article 151 (ancien art. 142)

De beslissing van de Executieve wordt aan de.
partijen betekend binnen zestig dagen na afgifte bij de
post van de aangetekende zending die het beroep
bevat. Ingeval de partijen worden gehoord, wordt de
termijn met vijftien dagen verlengd.

Bij ontstentenis van kennisgeving van de beslissing
binnen de bij het eerste lid bepaalde termijn, kan de
aanvrager bij aangetekend schrijven de Executieve een
rappel sturen.

Heeft de aanvrager geen beslissing ontvangen bij het
verstrijken van een nieuwe termijn van dertig dagen met
ingang op de dag waarop de rappelbrief ter post is
afgegeven, dan mag hi] zonder verdere .formaliteiten
overgaan tot het uitvoeren van de werken of het
verrichten van de handelingen, in naleving van de
aanwijzigingen van het dossier dat hi] heeft ingediend,
van de , wetten en reglementen, met name van de
voorschriften van de goedgekeurde plannen, alsmede
van de bepalingen van de verkavelingsvergunning.

La decision de I'Executif est notifiee aux parties
dans les soixante jours de la date du depot a la poste de
1'envoi recommande contenant le recours. Lorsque les
parties sont entendues, le delai est prolong^ de quinze
jours.

A defaut de notification de la decision dans le delai
vise au premier alinea, le demandeur peut, par lettre
recommandee, adresser un rappel a I'Executif.

Si, a {'expiration d'un nouveau delai de trente jours
prenant cows a la date du depot a la poste de 1'envoi
recommande contenant rappel, le demandeur n'a pas
recu de decision, il peut sans autre formalite, passer a
['execution des travaux ou accomplir les actes, en se
conformant aux indications du dossier qu'il a depose,
aux lois et reglements, notamment aux prescriptions des
plans approuves, ainsi qu'aux dispositions du permis de
lotir.
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Is het beroep door het college van burgemeester en
schepenen of de gemachtigde ambtenaar ingesteld, dan
mag de aanvrager overgaan tot het uitvoeren van de
werken of het verrichten van de handelingen, in nale-
ving van de beslissing van het Stedebouwkundig Col-
lege.

Wanneer de aanvrager met de uitvoering van de
werken begint of de handelingen verricht, is hi] gehou-
den dit ter kennis te brengen van derden, onder dezelfde
voorwaarden als deze voorzien in artikel 121, door
middel van aanplakking op het goed.

Lorsque Ie recours a etc introduit par Ie college des
bourgmestre et echevins ou Ie fonctionnaire delegue, Ie
demandeur peut passer a {'execution des travaux on
accomplir les actes en se conformant a la decision du
College d'urbanisme.

Lorsque Ie demandeur passe a {'execution des travaux
ou accomplit les actes, il est tenu de Ie porter a. la
connaissance des tiers, dans les memes conditions que
celles prevues a I'article 121, par vote d'affiche sur Ie
bien.

Artikel 152 (oud art. 143) Article 152 (ancien art. 143)

De gemachtigde ambtenaar, het Stedebouwkundig
College en de Executieve kunnen de vergunning afge-
ven, de afgifte ervan afhankelijk stellen van voorwaar-
den om een goede plaatselijke aanleg te waarborgen of
de vergunning weigeren.

De afwijkingen kunnen slechts overeenkomstig arti-
kel 118, § 2 warden toegestaan zeifs bij ontstentenis van
een met redenen omkleed voorstel van het college van
burgemeester en schepenen.

De beslissingen van de gemachtigde ambtenaar, het
Stedebouwkundig college en de Executieve warden met
redenen omkleed.

Bovendien kunnen de gemachtigde ambtenaar, het
Stedebouwkundig College en de Executieve de vergun-
ning verlenen door af te wijken van rfe reglementaire
voorschriften van de plannen bedoeld in titel II zodra
tot de wijziging van deze plannen werd besloten, ten
einde de werken of de handelingen van openbaar nut
waarvoor de aanvraag werd ingediend uit te voeren. In
dit geval wordt de verguningsaanvraag aan de in
artikelen 113 en 114 bedoelde speciale regelen van
openbaarmaking onderworpen.

Le fonctionnaire delegue, Ie College d'urbanisme et
I'Executif peuvent delivrer le permis, assortir le permis
de conditions destinees a sauvegarder le bon amenage-
ment deslieux ou refuser le permis.

Les derogations ne peuvent etre consenties que con-
formement a I'article 118, § 2, merne en ['absence de
proposition motivee du college des bourgmestre et
echevins.

Les decisions du fonctionnaire delegue, du College
d'urbanisme et de I'Executif sont motivees.

En outre, le fonctionnaire delegue, le College d'ur-
banisme et I'Executif peuvent accorder le permis en
s'ecartant des prescriptions reglementaires des plans
vises au titre II des que la modification de ces plans a
ete decidee dans le but de permettre la realisation des
actes et travaux d'utilite publique, objets de la
demande. Dans ce cas, la demande de permis est sou-
mise aux mesures particulieres de publicite visees aux
articles 113 et 114.

Afdeling X : Vorm van de beslissingen Section X : Forme des decisions.

Artikel 153 (oud art. 144)

De Executieve bepaalt de vorm van de vergunnin-
gen, van de beslissingen tot weigering van de vergun-
ning, van de schorsingsbeslissingen en van de vernieti-
gingsbeslissingen van de vergunning.

Article 153 (ancien art. 144)

L'Executif determine la forme des permis, celle des
decisions de refus de permis, des decisions de suspen-
sion et d'annulation de permis.
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Afdeling XI : Bijzondere bepalingen
voor de verkavelingsvergunning

Section XI : Dispositions particulieres
au permis de lotir

Artikel 154 (oud art. 145)

, Indien de inhoud van de aanvraag om verkavelings-
vergunning strijdig is met door 's mensen toedoen
gevestigde erfdienstbaarheden of met bij overeen-
komst vastgestelde verplichtingen met betrekking tot
het grondgebruik, wordt het bestaan hiervan in de
aanvraag vermeld.

In dit geval wordt de aanvraag onderworpen aan de
speciale regelen van openbaarmaking bedoeld in de
artikelen 113 en 114.

Article 154 (ancien art. 145)

Lorsque Ie contenu de la demande de permis de lotir
est contraire ^ des servitudes du fait de 1'homme ou a
des obligations conventionnelles concernant 1'utilisa-
tion du sol, leur existence est mentionnee dans la
demande.

Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures
particulieres de publicite visees aux articles 113 et 114.

Artikel 155 (oud art. 146) ' Article 155 (ancien art. 146)

§ 1. Indien een aanvraag om verkavelingsvergun-
ning de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracewij-
ziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeen-
telijke verkeerswegen omvat en het college van burge-
meester en schepenen bevindt dat de vergunning
zijnentwege kan worden verleend, gelden voor de
behandeling van de aanvraag de volgende bijkdmende
formaliteiten :

1° de aanvraag wordt onderworpen aan de speciale
regelen van openbaarmaking bedoeld in de artike-
len 113 en 114;

2° de gemeenteraad neemt kennis van het resultaat
van het onderzoek en neemt een besluit over de
zaak van de wegen alvorens het college van burge-
meester en schepenen over de vergunningsaan-
vraag beslist.

§ 2. Heeft de gemeenteraad over de zaak van de
wegen geen beslissing moeten nemen of zich van
beslissing over de zaak van de wegen onthouden en is
beroep ingesteld, dan roept de Executieve de gemeen-
teraad samen, in voorkomend geval op verzoek van
het Stedebouwkundig College. De gemeenteraad moet
dan over de zaak van de wegen een beslissing nemen
en ze mededelen binnen een termijn van zestig dagen
te rekenen vanaf de samenroeping; zo nodig gaat het
college van burgemeester en schepenen over tot het in
§1,1° bedoelde openbaar onderzoek.

In dat geval wordt de termijn die aan het Stede-
bouwkundig College of de Executieve voor de mede-
deling van hun beslissing over het beroep is voorge-
schreven, verlengd met de tijd die de gemeenteraad
werkelijk heeft gebruikt om zijn besluit over de zaak
van de wegen mede te delen.

§ I". Lorsqu'une demande de permis de lotir
implique 1'ouverture de nouvelles voies de communi-
cation, la modification du trace de voies de communi-
cation communales existantes, 1'elargissement ou la
suppression de celles-ci et que Ie college des bourgmes-
tre et echevins constate que Ie permis peut etre
accorde en ce qui Ie concerne, 1'instruction de la
demande est soumise aux formalites complementaires
ci-apres :
1° la demande est soumise aux mesures particulieres

de publicite visees aux articles 113 et 114;

2° Ie conseil communal prend connaissance du resul-
tat de I'enquete et delibere sur les questions de
voirie avant que Ie college des bourgmestre et
echevins statue sur la demande de permis,

§ 2. Lorsque Ie conseil communal n'a pas ete appele a
se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est
abstenu de se prononcer sur la question de voirie et
qu'un recours a ete inti-oduit, Ie conseil communal est
convoque par I'Executif ^ la demande, Ie cas echeant,
du College d'urbanisme. Le conseil communal doit
alors se prononcer sur la question de voirie et commu-
niquer sa decision dans un delai de soixante jours a
dater de la convocation; s'il y a lieu, le college des
bourgmestre et echevins precede a I'enquete publique
visee au § I", 1°.

Dans ce cas, le delai imparti au College d'urbanisme
ou a I'Executif pour communiquer sa decision sur
recours est proroge du delai reellement utilise par le
conseil communal pour communiquer sa decision sur
la question de voirie.
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HOOFDSTUK IV

STEDEBOUWKUNDIG ATTEST

Afdeling I : Begrip

Artikel 156 (oud art. 147)

Het stedebouwkundig attest is een document dat
mag aangevraagd worden voor de stedebouwkundige
vergunning of v66r de verkavelingsvergunning en dat
niet tot vrijstelling van het verkrijgen van deze vergun-
ningea leidt.

Afdeling 11: Afgifteprocedure

. Artikel 157 (oud art. 148)

De Executieve stelt de samenstelling van het aan-
vraagdossier en de vorm van de beslissingen inzake het
stedebouwkundig attest vast.

Artikel 158 (oud art. 149)

Het stedebouwkundig attest wordt afgegeven vol-
gens dezelfde procedure, binnen dezelfde termijnen en
door dezelfde overheid als die voorzien in de artikelen
109 tot 114, 116 tot 119 en 123 voor de vergunningen.

Artikel 159 (oud art. 150)

Een stedebouwkundig attest, afgegeven door het
college van burgemeester en schepenen, kan door de
gemachtigde ambtenaar worden geschorst en door de
Executieve worden vernietigd in de vorm en binnen de
termijnen voorzien in de artikelen 124 tot 127 voor de
schorsing en de vernietiging van de vergunningen.

Artikel 160 (oud art. 151)

De aanvrager, het college van burgemeester en
schepenen en de gemachtigde ambtenaar kunnen in
beroep gaan tegen een afgegeven attest, onder de
voorwaarden voorzien in artikelen 128 tot 136.

Afdeling III: Gevolgen van het
stedebouwkundig attest

Artikel 161 (oud art. 152)

Onder voorbehoud van de resultaten van de gron-
dige behandeling die zou plaatsvinden indien een ver-
gunningsaanvraag zou worden ingediend, duidt bet
stedebouwkundig attest aan in weike mate de voorge-
nomen bestemming voor het goed en de handelingen
en werken die erop zouden worden uitgevoerd, kun-
nen worden aanvaard.

CHAPITRE IV

DU CERTIFICAT D'URBANISME .

Section I" : Notion

Article 156 (ancien art. 147)

Le certificat d'urbanisme est un document qui peut
etre demande prealablement au permis d'urbanisme
ou de lotir et qui ne dispense pas de 1'obtention de 1'un
ou 1'autre de ces permis.

Section II : Procedure de delivrance

Article 157 (ancien art. 148)

L'Executif determine la composition du dossier de la
demande ainsi que la forme des decisions en matiere
de certificat d'urbanisme.

Article 158 (ancien art. 14.9)

Le certificat d'urbanisme est delivre selon la meme
procedure, dans les memes delais et par les memes
autorites que ceux prevus pour les permis aux articles
109 a 114, 116 ^ 119 et 123.

Article 159 (ancien art. 150)

Le fonctionnaire delegue peut suspendre et 1'Execu-
tif annuler un certificat d'urbanisme delivre par le
college des bourgmestre et echevins dans les formes et
delais prevus pour la suspension et 1'annulation des
permis aux articles 124 a 127.

Article 160 (ancien art. 151)

Le demandeur, le college des bourgmestre et eche-
vins et le fonctionnaire delegue peuvent deposer un
recours contre un certificat delivre dans les conditions
prevues aux articles 128 ^ 136.

Section III: Effets du certificat
d'urbanisme

Article 161 (ancien art. 152)

Sous reserve des resultats de 1'instruction approfon-
die a laquelle il serait precede si une demande de per-
mis etait introduite, le certificat d'urbanisme indique
dans queue mesure la destination envisagee pour le
bien et les actes et travaux prevus sur celui-ci sont
susceptibles d'etre agrees.
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Artikel 162 (oud art. 153)

Het stedebouwkundig attest blijft geldig gedurende
twee jaar te rekenen vanaf de afgifte ervan.

Article 162 (ancien art. 153)

Le certificat d'urbanisme reste valable pendant deux
ans a partir de la date de sa delivrance.

Artikel 163 (oud art. 154) Article 163 (ancien art. 154)

Wanneer de aanvraag om een stedebouwkundig
attest aan speciale regelen van openbaarmaking is
onderworpeti, is de vergunningsaanvraag daarvan vrij-
gesteld, op voorwaarde dat er geen nieuwe redenen
die dergelijke maatregelen zouden rechtvaardigen, zijn
ontstaan. Het advies van de overlegcommissie blijft
evenwel vereist indien dat wordt voorgeschreven door
een in eeri plan of in een stedebouwkundig reglement
opgenomen bepaling.

Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a ete
soumise a des mesures particulieres de publicite, la
demande de permis en est dispensee, a condition que
des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures
ne soient pas apparus. Toutefois, 1'avis de la commis-
sion de concertation reste requis si une disposition
reglementaire comprise dans un plan ou un reglement
d'urbanisme le prevoit.

TITEL IV

STEDEBOUWKUNDIGE REGLEMENTEN
EN INLICHTINGEN

TITRE IV

DES REGLEMENTS D'URBANISME
ET DES RENSEIGNEMENTS

HOOFDSTUK I

STEDEBOUWKUNDIGE REGLEMENTEN

CHAPITRE I"

DES REGLEMENTS D'URBANISME

Afdeling I: Gewestelijke stedebouwkundige
reglementen

Section I" : Les reglements regionaux
d'urbanisme

Artikel 164 (oud art. 155) ' . Article 164 (ancien art. 155)

De Executieve kan een of meer gewestelijke stede-
bouwkundige reglementen vaststellen, die bepalingen
bevatten om onder meer te voorzien in :
1° de gezondheid, de instandhouding, de stevigheid en

de fraaiheid van de bouwwerken, de installaties en
hun omgeving, alsmede hun veiligheid, met name
de beveiliging tegen brand en overstroming;

2° de thermische en akoestische kwaliteit van de
bouwwerken, de energiebesparingeri en de ener-
gieterugwinning;

3° de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid,
de bruikbaarheid en de schoonheid van de wegen,
de toegangen en de omgeving ervan;

4° de aanleg van voorzieningen van openbaar nut ten
behoeve van de gebouwen, met name wat betreft
de water-, gas- en electriciteitsvoorziening, de
verwarming, de telecommunicatie en de vuilopha-
ling;

5° de minimumnormen inzake bewoonbaarheid van
de woningen;

L'Executif peut edicter un ou des reglements regio-
naux d'urbanisme contenant des dispositions de nature
a assurer notamment:
1° la salubrite, la conservation, la solidite et la beaute

des constructions, des installations et de leurs
abords ainsi que leur securite, notamment leur
protection centre 1'incendie et 1'inondation;

2° la qualite thermique et acoustique des construc-
tions, les economies d'energie et la recuperation
des energies;

3° la conservation, la salubrite, la securite, la viability
et la beaute de la voirie, de ses acces et de ses
abords;

4° la desserte des immeubles par des equipements
d'interet general et concernant notamment les
distributions d'eau, de gaz, d'electricite, de chauf-
fage, de telecommunications et 1'enlevement des
immondices;

5° les normes minimales d'habitabilite des logements;
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6° de woonkwaliteiten en het gemak van het langzaam
verkeer met name door voorkoming van lawaai,
stof en rook bij de uitvoering van werken, en door
deze werken op bepaalde uren en dagen te verbie-
den;

7° de toegang voor de personen met verminderde
beweeglijkheid tot al dan niet bebouwde onroerende
goederen of delen ervan toegankelijk voor het
publiek, tot installaties en wegen;

S° de gebruiksveiligheid van een voor het publiek
toegankelijk goed.

Deze reglementen kunnen onder meer betrekking
hebben op de bouwwerken en installaties boven en
onder de grond, op de uithangborden en de reclame-
inrichtingen, de antennes, de leidingen, de afsluitin-
gen, de opslagplaatsen, de onbebouwde terreinen, de
beplantingen, de wijziging van het relief van de
bodem, en de inrichting van ruimten ten behoeve van
het verkeer en het parkeren van voertuigen buiten de
openbare weg.

Deze stedebouwkundige reglementen mogen niet
afwijken van de opgelegde voorschriften inzake de
grote wegen.

Zij zijn van toepassing op het gehele grondgebied
van het gewest, of op een deel ervan waarvan zij de
grenzen bepalen.

6° la qualite residentielle et la commoditite des circula-
tions lentes, notamment par 1'empechement des
bruits, poussieres et emanations accompagnant
1'execution des travaux, et 1'interdiction de ceux-ci
pendant certaines heures et certains jours;

7° 1'acces des immeubles, batis ou non, ou parties de
ces immeubles accessibles au public, des installa-
tions et de la voirie, par les personnes a mobilite
r.eduite;

5° la securite de I'usage d'un bien accessible au public,

Ces reglements peuvent concerner notamment les
constructions ef les installations au-dessus et en-des-
sous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicite et
d'affichage, les antennes, les canalisations, les cl6tu-
res, les depots, les terrains non batis, les plantations,
les modifications au relief du sol et 1'amenagement
d'emplacements destines a la circulation et au parcage
des voitures en dehors de la voie publique.

Ces reglements d'urbanisme ne peuvent deroger aux
prescriptions imposees en matiere de grande voirie.

Us sont applicables a tout Ie territoire regional, ou a
une partie de ce territoire dont ils fixent les limites.

Artikel 165 (oud art. 156) Article 165 (ancien art. 156)

§ 1. De Executieve stelt het ontwerp van gewestelijk
stedebouwkundig reglement vast en organiseert een
openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt aangekon-
digd door aanplakking in • eike gemeente van het
Gewest, door een bericht in het Beigisch Staatsblad en
in ten minste drie nederlandstalige en drie franstalige
dagbladen die in het Gewest worden verspreid alsmede
door een mededeling op radio en televisie volgens de
door de Executieve bepaalde regels. In deze aankondi-
ging worden de begin- en einddatum van het onder-
zoek vermeld.

Na deze aankondigingen wordt het ontwerp van
reglement gedurende dertig dagen ter inzage van de
bevolking gelegd in het gemeentehuis van eike
gemeente van het Gewest.

Wanneer het ontwerp van reglement slechts voor een
deel van het grondgebied van het gewest van toepas-
sing is, beperkt het openbaar onderzoek zich tot de
betrokken gemeenten.

§ 2. Wanneer het ontwerp van reglement op het hele
grondgebied van het gewest van toepassing is, worden
de bezwaren en opmerkingen binnen de termijn van
het onderzoek bij een ter post aangetekende brief of
tegen ontvangstbewijs ter kennis gebracht van het vast
secretariaat van de Gewestelijke Commissie.

§ I". L'Executif arrete Ie projet de reglement
regional d'urbanisme et organise une enquete publi-
que. Celle-ci est annoncee par voie d'affiches dans
chacune des communes de la Region, par avis insere
au Moniteur beige et dans au moins trois journaux de
langue francaise et trois journaux de langue neerlan-
daise diffuses dans la Region ainsi que par un commu-
nique diffuse par voie radiophonique et televisee selon
les modalites fixees par I'Executif. L'annonce precise
les dates du debut et de la fin de 1'enquete.

Apres que ces annonces ont ete faites, Ie projet de
reglement est depose pendant trente jours, aux fins de
consultation par Ie public, a la maison communale de
chacune des communes de la Region.

Toutefois lorsque Ie projet de reglement ne s'appli-
que qu'a une partie du territoire regional, 1'enquete
publique est limitee aux communes concernees.

§ 2. Lorsque Ie projet de reglement s'applique a tout
Ie territoire regional, les reclamations et observations
sont adressees au secretariat permanent de la Commis-
sion regionale dans Ie delai d'enquete sous pli recom"
mande a la poste, ou centre accuse de reception.
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Na het verstrijken van de onderzoekstermijn
beschikken de gemeenteraden en de adviesorganen,
waarvan de lijst door de Executieve werd vastgelegd,
over een termijn van dertig dagen om nun advies te
geven . De adviezen die niet uitgebracht werden
binnen die termijn worden gunstig geacht.

Het ontwerp van reglement wordt samen met de
bezwaren en opmerkingen en adviezen aan de Gewes-
telijke Commissie voorgelegd. De Gewestelijke Com-
missie brengt binnen dertig dagen na ontvangst van het
volledige dossier advies uit. Bij ontstentenis van een
advies binnen die termijn, wordt de Gewestelijke
Commissie geacht een gunstig advies te hebben gege-
ven. Indien op het ogenblik dat de Commissie haar
advies moet uitbrengen zij niet geldig is samengesteld bij
gebreke van de aanwijzing van haar leden binnen de bij
artikel 9 bepaalde termijn, gaat de termijn van zestig
dagen in vanaf de aanwijzing van haar leden.

Tenminste de helft van de in het tweede en derde lid
van deze § bedoelde termijnen valt buiten de periodes
van de schoolvakanties.

§ 3. Wanneer het ontwerp van reglement slechts op
een deel van het grondgebied van het gewest van
toepassing is, warden de bezwaren en opmerkingen -
waarvan door de indiener een afschrift aan het college
van burgemeester en schepenen van de betrokken
gemeente kan warden gestuurd - aan de Executieve
toegezonden binnen de termijn van het onderzoek bij
een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbe-
wijs.

De opmerkingen en bezwaren worden binnen twintig
dagen na de sluiting van het onderzoek aan de betrok-
ken overlegcommissie voorgelegd. Deze raadpleegt de
besturen en organen waarvan zij de lijst vastlegt.

Deze besturen en organen brengen hun advies uit
binnen dertig dagen na de aanvraag van de overlegcom-
missie. Bij ontstentenis van een advies binnen die
termijn worden deze besturen en organen geacht een
gunstig advies te hebben gegeven.

De overlegcommissie brengt binnen zestig dagen na
ontvangst van het dossier advies uit. Bij ontstentenis van
een advies binnen die termijn wordt de overlegcommis-
sie geacht een gunstig advies te hebben gegeven.

Tenminste de helft van de in lid 3 en 4 voorgeschreven
termijnen valt buiten de periodes van de schoolvakan-
ties.

§ 4. Het advies van de Gewestelijke Commissie of
van de overlegcommissie wordt aan de Executieve toe-
gezonden die het gewestelijk stedebouwkundig regle-
ment definitief vaststelt. Wanneer de beslissing

A 1'expiration du delai d'enquete, les conseils
communaux et les instances consultatives dont la liste
est etablie par 1'Executif, disposent d'un delai de
trente jours pour rendre leur avis. A 1'echeance, les
avis qui n'auraient pas ete emis sont reputes favora-
bles.

Le projet de reglement est soumis a la Commission
regionale accompagn6 des reclamations et observa-
tions et des avis. La Commission regionale emet son
avis dans les trente jours de la reception du dossier
complet. A defaut d'avis dans ce delai, la Commission
regionale est reputee avoir emis un avis favorable.
Dans I'hypothese ou la Commission regionale n'est pas
valablement composee faute de designation de ses
membres dans le delai present a I'article 9, au moment
oil elle doit rendre son avis, le delai de soixante jours
prend cows a dater de la designation de ses membres.

l

La moitie au moins des delais vises aux deuxieme et
troisieme alineas de ce § se situe en dehors des periodes
de vacances scolaires.

§ 3. Lorsque le projet de reglement ne s'applique qu'a
une partie du territoire regional, les reclamations et
observations, dont copies peuvent etre envoyees par
lews auteurs au college des bourgmestre et echevins de
la commune concernee, sont adressees (t I' Executifdans
le delai d'enquete sous pli recommande a la poste ou
contre accuse de reception.

Les reclamations et observations sont transmises dans
les vingt jours de la cloture de Venquete a la commission
de concertation concernee. Celle-ci consulte les admi-
nistrations et instances dont elle arrete la liste.

Ces adminsitrations et instances rendent leur avis
dans les trente jours de la demande de la commission de
concertation. A defaut d'avis dans ce delai, ces adminis-
trations et instances sont reputees avoir emis un avis
favorable.

La commission de concertation emet son avis dans les
soixante jours de la reception du dossier. A defaut
d'avis dans ce delai, la commission de concertation est
reputee avoir emis un avis favorable.

La moitie au moins des delais presents aux troisieme
et quatrieme alineas se situe en dehors des periodes de
vacances scolaires.

§ 4. L'avis de la Commission regionale ou de la
commission de concertation est transmis a 1'Executif
qui arrete definitivement le reglement regional d'urba-
nisme. Lorsque 1'Executif s'ecarte de 1'avis de la Com-
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van de Executieve afwijkt van het advies van de
Gewestelijke Commissie of van de overlegcommissie
wordt deze met redenen omkleed.

mission regionale ou de la commission de cancellation,
sa decision est motivee.

Artikel 166 (oud art. 157)

Het gewestelijk stedebouwkundig reglement treedt
in werking vijftien dagen na zijn bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad.

Het gewestelijk stedebouwkundig reglement ligt ter
beschikking van de bevolking in elk gemeentehuis, of in
het betrokken gemeentehuis, indien het reglement enkel
een deel van het grondgebied van het gewest betreft,
binnen drie dagen na de bekenmaking ervan.

Article 166 (ancien art. 157)

Le reglement regional d'urbanisme entre en vigueur
quinze jours apres sa publication au Moniteur beige.

Le reglement regional d'urbanisme est mis a la
disposition du public dans chaque maison communale
ou a la maison communale concernee lorsqu'il ne
s'applique qu'a une partie du territoire regional, dans
les trois jours de cette publication.

Afdeling 11 : Gemeentelijke stedebouwkundige
reglementen

Section II : Les reglements communaux
d'urbanisme

Artikel 167 (oud art. 158)

De gemeenteraad kan stedebouwkundige regle-
menten vaststellen voor het gemeentelijk grondgebied
of een deel ervan.

De gemeentelijke stedebouwkundig reglementen
hebben betrekking op dezelfde materies als deze die
geregeld worden door de gewestelijke stedebouwkun-
dige reglementen, die ze kunnen aanvullen.

Article 167 (ancien art. 158)

Le conseil communal peut edicter des reglements
d'urbanisme pour tout ou partie du territoire commu-
nal

Les reglements communaux d'urbanisme portent sur
les memes matieres que celles regies par les reglements
regionaux d'urbanisme qu'ils peuvent completer.

Artikel 168 (oud art. 159) Article 168 (ancien art. 159)

De gemeenteraad neemt voorlopig het ontwerp van
gemeentelijk stedebouwkundig reglement aan en
onderwerpt het aan de in de artikelen 113 en 114
voorziene speciale regelen van openbaarmaking. De
onderzoekstermijn bedraagt dertig dagen.

De gemeenteraad heeft, na het advies van de
overlegcommissie, dertig dagen tijd om kennis te
nemen van de resultaten van het onderzoek en van het
advies, en neemt het gemeentelijk stedebouwkundig
reglement definitief aan.

Ten minste de helft van de termijn toebedeeld aan de
overlegcommissie om advies uit te brengen en aan de
gemeenteraad om het reglement definitief aan te nemen,
valt buiten de periodes van de schoolvakanties.

Wanneer de gemeenteraad van de bezwaren en
opmerkingen, uitgebracht gedurende het onderzoek of
van het advies van de overlegcommissie afwijkt, wordt
zijn beslissing met redenen omkleed.

Le conseil communal adopte provisoirement le pro-
jet de reglement communal d'urbanisme et le soume);
aux mesures particulieres de publicise visees aiix articles
113 et 114. Le delai d'enquete est de trente jours.

Dans les trente jours qui suivent 1'avis de la commis-'
sion de concertation, le conseil communal prend'
connaissance des resultats de 1'enquete et de cet avis et
adopte definitivement le reglement communal d'urba-
nisme.

La moitie au mains des delais impartis 6 la commis-
sion de concertation pour emettre son avis et au conseil
communal pour adopter definitivement le reglement se
situe en dehors des periodes de vacances scolaires.

Lorsque le conseil communal s'ecarte des reclama-
tions et observations emises lors de 1'enquete, ou de
Favis de la commission de concertation, sa decision est
motivee.
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Artikel 169 (oud art. 160) Article 169 (ancien art. 160)

Het gemeentelijk stedebouwkundig reglement
wordt door de Executieve goedgekeurd.

De Executieve verieent haar goedkeuring binnen
een termijn van drie maanden gerekend vanaf de
ontvangst van het dossier. Deze termijn kan door een
met redenen omkleed besluit met drie maanden wor-
den veriengd. Bij ontstentenis van een beslissing van
de Executieve binnen de voorgeschreven termijnen,
wordt het gemeentelijk stedebouwkundig reglement
geacht te zijn goedgekeurd.

Wanneer de goedkeuring wordt geweigerd, wordt
het besluit van de Executieve met redenen omkleed.

Onverminderd de andere vigerende wijzen van
bekendmaking wordt het besluit houdende goedkeu-
ring van het gemeentelijk stedebouwkundig reglement
of het advies tot vaststelling van de goedkeuring van
het reglement bij uittreksel in het Belgisch Staafsblad
bekendgemaakt, op iiutiatief van de meest gerede
betrokken partij. Het gemeentelijk stedebouwkundig
reglement ligt ter beschikking van de bevolking in het
gemeentehilis binnen drie dagen na de bekendmaking
ervan.

Le reglement communal d'urbanisme est approuve
par 1'Executif.

L'Executif accorde son approbation dans un delai de
trois mois a compter de la reception du dossier. Ce
delai peut etre prolonge de trois mois par arrete
motive. A defaut de decision de 1'Executif dans les
delais presents, le reglement communal d'urbanisme
est repute approuve.

Au cas ou 1'approbation est refusee, 1'arrete de
1'Executif est motive.

Sans prejudice des autres modes de publication en
vigueur, est public au Moniteur beige, a 1'initiative de
la partie concernee la plus diligente, par extrait 1'arrete
approuvant le reglement communal d'urbanisme ou
1'avis constatant 1'approbation du reglement. Le regle-
ment communal d'urbanisme est mis a la disposition du
public a la maison communale dans les trois jours de
cette publication.

Afdeling III: Gevolgen van de gewestelijke
en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen

Artikel 170 (oud art. 161)

De voorschriften van de vigerende gewestelijke en
gemeentelijke reglementen zijn enkel van toepassing
op het grondgebied gedekt door een overeenkomstig
titel II opgemaakt plan in de mate dat ze niet strijdig
zijn met de reglementaire voorschriften van deze
plannen.

Section III: Effets des reglements regionaux
et communaux d'urbanisme

Article 170 (ancien art. 161)

Les prescriptions des reglements regionaux et com-
munaux en vigueur ne sont d'application sur le terri-
toire couvert par un plan etabli conformement au litre
II que dans la mesure ou elles ne sont pas contraires
aux prescriptions reglementaires desdits plans.

Artikel 171 (oud art. 162) Article '171 (ancien art. 162)

Het besluit van de Executieve houdende vaststelling
van het ^gewestelijk stedebouwkundig reglement ver-
meldt de bepalingen van de gemeentelijke reglementen
die er niet mee overeenstemmen en heft ze op. Bij
ontstentenis van een uitdrukkelijke opheffing past de
gemeenteraad, op eigen initiatief'of'binnen de hem door
de Executieve opgelegde termijn, de bepalingen van het
gemeentelijk reglement aan, die geheel of gedeeltelijk
niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van
het gewestelijk reglement.

Artikel 172 (oud art. 163)

De gewestelijke en gemeentelijke stedebouwkun-
dige reglementen kunnen een vergunning opieggen
voor de uitvoering van handelingen en werken die niet
in artikel 84, § 1, worden vermeld.

L'arrete de 1'Executif adoptant le reglement regional
d'urbanisme abroge les dispositions non conformes,
qu'il enumere, des reglements communaux. En I'ab-
sence d'abrogation explicite, le conseil communal
adapte, soit d'initiative, soit dans le delai qui lui est
impose par 1'Executif, les dispositions du reglement
communal non conformes en tout ou en partie aux pres-
criptions du reglement regional.

Article 172 (ancien art. 163)

Les reglements regionaux et communaux d'urba-
nisme peuvent imposer un permis pour 1'execution
d'actes et travaux non repris a 1'article 84, § I".
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Deze handelingen en werken worden echter van een
dergelijke vergunning vrijgesteld indien zij op de in
artikel 84, § 2, bedoelde lijst staan.

Toutefois, ces actes et travaux sont exoneres d'un tel
permis s'ils figurent sur la liste visee a 1'article 84, § 2.

Afdeling IV ; Wijziguig van de gewestelijke
en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen

Section IV : Modification des reglements regionaux
et communaux d'urbanisme

Artikel 173 (oud art. 164)

De regels met betrekking tot het opstellen van de
gewestelijke en gemeentelijke reglementen zijn van
toepassing op de wijziging ervan.

Article 173 (ancien art. 164)

Les regles relatives a 1'elaboration des reglements
regionaux et communaux sont applicables a leur modi-
fication.

HOOFDSTUK II

INLICHTINGEN EN INFORMATIE

CHAPITRE II

DES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS

Afdeling I : Stedebouwkundige inlichtingen Section I" : Renseignements urbanistiques

Artikel 174 (oud art. 165) • Article 174 (ancien art. 165)

De gemeenten zijn gehouden aan degenen die erom
verzoeken binnen dertig dagen de stedebouwkundige
inlichtingen te verstrekken over de gewestelijke of
gemeentelijke reglementaire bepalingen betreffende
een goed.

Deze inlichtingen vermelden onder meer :•
1° de door deze reglementaire bepalingen voorziene

bestemming;
2° in voorkomend geval, de voorwaarden waaraan

een bouwproject moet voldoen;
3° of, volgens de gemeente, het onroerende goed

opgenomen is in een onteigeningsplan en, zo ja, de
onteigenende instantie en de datum van het besluit
tot goedkeuring van deze onteigening.

De gemachtigde ambtenaar is gehouden dezelfde
stedebouwkundige inlichtingen te verstrekken aan de
in artikel 139 bedoelde publiekrechtelijke rechtsperso-
nen.

Les communes sont tenues de delivrer dans les trente
jours aux personnes qui Ie demandent les renseigne-
ments urbanistiques sur les dispositions reglementai-
res, regionales ou communales, qui s'appliquent ^ un
bien.

Ces renseignements indiquent notamment :
1° la destination prevue par ces dispositions regle-

mentaires;
2° Ie cas echeant, les conditions auxquelles un projet

de construction est soumis;
3° si, a la connaissance de la commune, 1'immeuble

est repris dans les limites d'un plan d'expropriation
et dans ce cas, la designation du pouvoir expro-
priant et la date de 1'arrete autorisant cette exprop-
riation.

Le fonctionnaire delegu^ est tenu de delivrer les
memes renseignements urbanistiques aux personnes
de droit public visees b 1'article 139.

Artikel 175 (oud art. 166)

De Executieve bepaalt de vorm en de inhoud van de
in artikel 174 bedoelde stedebouwkundige inlichtin-
gen.

Article 175 (ancien art. 166)

L'Executif determine la forme et le contenu des
renseignements urbanistiques vises ^ 1'article 174.
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Afdeling 11: Mededeling van inlichtingen en
documenten inzake planning en stedebouw

Section 11: Communication des informations et
documents en matiere de planification et d'urbanisme

Artikel 176 (oud art. 167)

De gemeenten zijn gehouden aan wie erom ver-
zoekt, afschriften of uittreksels van de in titel II
bedoelde plannen en de bijhorende voorschriften, de
niet-vervallen verkavelingsvergunningen, de rooiplan-
nen en de stedebouwkundige reglementen te verstrek-
ken.

Article 176 (ancien art. 167)

Les communes sont tenues de delivrer aux person-
nes qui en font la demande copies ou extraits des plans
vises au titre II, des prescriptions qui les accom-
pagnent, des permis de lotir non perimes, des plans
d'alignement et des reglements d'urbanisme.

Artikel 177 (oud art. 168)

De gemeenten zijn gehouden informatie te verstrek-
ken over de ingediende attest- en vergunningsaanvra-
gen en over de inhoud van de verleende vergunningen
en attesten.

De Executieve bepaalt de elementen van het dossier
waarvan de gemeenten kopieen moeten afleveren.

Article 177 (ancien art. 168)

Les communes sont tenues d'assurer 1'information
sur les demandes de permis et certificat introduites et
sur Ie contenu des permis et certificats delivres.

L' Executif determine les elements du dossier dont les
communes sont tenues de delivrer copies.

Artikel 178 (oud art. 169)

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van deze afdeling vast.

Article 178 (ancien art. 169)

L'Executif determine les modalites d'application de
la presente section.

Afdeling in : Inventaris van de onroerende goederen Section III: Inventaire des immeubles

Artikel 179 (oud art. 170) Article 179 (ancien art. 170)

De gemeenten zijn gehouden een permanente
inventaris op te maken van :
1° alle onbebouwde onroerende goederen waarop er

volgens de vigerende reglementaire bepalingen
bouwwerken kunnen warden opgetrokken;

2° alle bebouwde goederen die rioch bewoond noch
uitgebaat warden.

Eenieder die erom verzoekt, kan ter plaatse inzage
nemen van die inventaris.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van deze bepaling vast en met name de wijze
waarop de inventaris wordt opgemaakt en bijgehouden
en de wijze waarop de percelen worden geidentifi-
ceerd.

Les communes sont tenues d'etablir un inventaire
permanent de :
1" tous les immeubles non batis, susceptibles de rece-

voir des constructions selon les dispositions regle-
mentaires en vigueur;

2° tous les immeubles batis qui ne sont ni habites ni
exploites.

Quiconque qui en fait la demande peut prendre
connaissance sur place de cet inventaire.

L'Executif arrete les modalites d'application de la
presente disposition et notamment la maniere dont
1'inventaire est dresse et tenu a jour et dont les
parcelles sont identifiees.
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Afdeling IV : De publiciteit voor de verkoop
en de verhuring

Artikel 180. (oud art. 171)

In de reclame voor de verkoop of de verhuring voor
meer dan negen jaar van een onroerend goed of het
vestigen van een recht van erfpacht of opstal, moet de
notaris de meest recente en de meest nauwkeurig
stedebouwkundige bestemming van die goederen
ondubbelzinnig aangeven met gebruik van de bena-
mingen voorzien in de verschillende plannen bedoeld
in titel II.

De notaris dient tevens omstandig melding te maken
van de afgegeven stedebouwkundige vergunningen en
attesten die op de te verkopen goederen betrekking
hebben evenals het eventuele verval ervan.

Section IV : De la publicite relative
a la vente et a la location

Article 180 (ancien art. 171)

Dans la publicite relative ^ la vente ou a la location
pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou relative
a la constitution d'un droit d'emphyteose ou de
superficie, Ie notaire doit indiquer sans equivoque la
destination urbanistique la plus recente et la plus
precise de ces biens, en utilisant la denomination
prevue aux differents plans vises au titre II.

Le notaire doit egalement faire mention detaillee
des permis et des certificats d'urbanisme delivres
relatifs aux biens a vendre et de leur eventuelle
peremption.

Artikel 181 (oud art. 171bis)

ledereen die voor eigen rekening o f a l s tussenpersoon
een goed verkoopt, verhuurt, een erfpacht of een
opstalrecht overdraagt, moet in de hieraan verbonden
reclame de meest recente en de meest naiiwkeurige
stedebouwkundige bestemming van dit goed ondubbel-
zinnig aangeven met gebruik van de benarningen voor-
zien in de verschillende plannen bepaald in titel I I .

Article 181 (ancien art. 171bis)

Toute personne qui, pour son compfe ou a titre
d'intermediaire, met en vente, o f f r e en location, o f f r e en
emphyteose ou en superficie un bien immobilier, doit
indiquer, sans equivoque, dans la publicite y relative la
destination urbanistique la plus recente et la plus precise
de ce bien, en utilisant la denomination prevue aux
differents. plans vises au titre I I .

TITEL V

MISDRIJVEN
EN STRAFBEPALINGEN

TITRE V

DES INFRACTIONS
ET DES SANCTIONS

HOOFDSTUK I CHAPITRE I"

MISDRIJVEN DES INFRACTIONS

Afdeling I : Handelingen die als misdrijf gelden Section P': Actes constitutifs d'infraction

Artikel 182 (oud art. 173) Article 182 (ancien art. 173)

Volgende handelingen gelden als misdrijf : Constitue une infraction le fait :
1° d'executer les actes et les travaux vises aux articles

84 et 89 sans permis prealable ou posterieurement a
la peremption du permis;

2° de maintenir des travaux executes sans permis ou
au-dela de la duree de validite du permis ou encore
apres 1'annulation de celui-ci;

1° zonder voorafgaande vergunning de bij artikelen 84
en 89 bepaalde handelingen en werken uitvoeren of
ze aan te vatten na verval van de vergunning;

2° werken die zonder vergunning of na het verstrijken
van de geldigheidsduur of na de vernietiging van
deze vergunning werden uitgevoerd, instand te
houden;

3° hoe dan ook inbreuk plegen op de voorschriften 3° d'enfreindre de quelque maniere que ce soit les
van de bijzondere bestemmingsplannen, van de prescriptions des plans particuliers d'affectation du
stedebouwkundige vergunningen, de verkavelings- sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et des regle-
vergunningen en de stedebouwkundige regle- ments d'urbanisme ou de realiser line publicite non
menten of reclame te voeren die niet overeenstemt conforme aux dispositions prevues par ['article 181;
met de bepalingen van artikel 181;
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Afdeling 2 : Vaststelling van de misdrijven Section n : Constatation des infractions

Artikel 183 (oud art. 174) Article 183 (ancien art. 174)

Behalve de ambtenaren van gerechtelijke politie,
zijn de ambtenaren en beambten belast met net beheer
en de politic over de wegen, de door de Executieve
aangewezen technische ambtenaren en beambten van
de gemeenten en van het Gewest, bevoegd om de in de
artikelen 182 en 186 omschreven misdrijven op te
sporen en bij proces-verbaal vast te stellen.

De genoemde ambtenaren en beambten hebben
toegang tot de bouwplaats en de gebouwen om alle
nodige opsporingen en vaststellingen te verrichten.

Independamment des officiers de police judiciaire,
les fonctionnaires et agents charges de 1'administration
et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents
techniques des communes et de la Region designes par
1'Executif, ont qualite pour rechercher et constater par
proces-verbal les infractions determinees aux arti-
cles 182 et 186.

Lesdits fonctionnaires et agents ont acces au chan-
tier et aux batiments pour faire toutes recherches et
constatations utiles.

Afdeling III: Procedure van staking
van de in overtreding

verrichte handelingen en werken

Section III: Procedure d'arret
des actes et travaux

commis en infraction

Artikel 184 (oud art. 175) Article 184 (ancien art. 175)

De in artikel 183, eerste lid, bedoelde ambtenaren
en beambten kunnen mondeling ter plaatse de onmid-
dellijke staking van de werken of van het invoeren van
handelingen gelasten wanneer zij vaststellen dat deze
een misdrijf vormen in toepassing van artikel 182.

Het proces-verbaal van vaststelling wordt binnen
vierentwintig uur bij een ter post aangetekende brief
met ontvangstbewijs of bij gerechtsdeurwaarders-
exploot ter kennis gebracht van de opdrachtgever en
van de persoon of de aannemer die het werk uitvoert.
Een afschrift van dit proces-verbaal wordt tegelijk naar
de gemachtigde ambtenaar gezonden.

Op straffe van verval moet het bevel tot staking van
de werken binnen vijf dagen worden bekrachtigd door
de burgemeester of de gemachtigde ambtenaar bij een
ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs of bij
gerechtsdeurwaardersexploot.

Wanneer de bekrachtigingsbeslissing van de burge-
meester uitgaat, wordt een afschrift ervan tegelijk naar
de gemachtigde ambtenaar gezonden.

Les fonctionnaires et agents vises a 1'article 183,
alinea 1°, peuvent ordonner verbalement et sur place
1'interruption immediate des travaux ou de 1'accomplis-
sement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci consti-
tuent une infraction en application de 1'article 182.

Le proces-verbal de constat est notifie, dans les
vingt-quatre heures, par lettre recommandee a la poste
avec accuse de reception ou par exploit d'huissier de
justice, au maitre de 1'ouvrage et a la personne ou a
1'entrepreneur qui execute les travaux; copie de ce
proces-verbal est adressee dans le meme delai au
fonctionnaire delegue.

A peine de peremption, 1'ordre d'arret des travaux
doit etre confirme dans les cinq jours de sa notification
aux interesses par le bourgmestre ou le fonctionnaire
delegue, par lettre recommandee b la poste avec
accuse de reception ou par exploit d'huissier de justice.

Lorsque la decision de confirmation emane du
bourgmestre, une copie en est adressee en meme
temps au fonctionnaire delegue.

Artikel 185 (oud art. 176)

De voornoemde ambtenaren en beambten zijn gerech-
tigd tot het treffen van alle maatregelen, verzegeling
inbegrepen, om te voorzien in de onmiddellijke toe-
passing van het bevel tot staking of van de bekrachti-
gingsbeslissing.

Article 185 (ancien art. 176)

Les officiers, fonctionnaires et agents precites sont
habilites b prendre toutes mesures, en ce compris la
mise sous scelles, pour assurer 1'application immediate
de 1'ordre d'interrompre ou de la decision de confirma-
tion.
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Artikel 186 (oud art. 177)

Eenieder die de werken of de handelingen heeft
voortgezet in strijd met het bevel tot staking of de
bekrachtigingsbeslissing, wordt onverminderd de in
artikel 188 op de misdrijven gestelde straffen, met een
gevangenisstraf van acht dagen tot een maand gestraft.

Article 186 (ancien art. 177)

Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en
violation de 1'ordre d'interrompre ou de la decision de
confirmation, est puni independamment des peines
prevues pour les infractions a 1'article 188 d'un empri-
sonnement de huit jours a un mois.

Afdeling IV : Ambsthalve uitvoering Section IV : Execution d'office

Artikel 187 (oud art. 178) Article 187 (ancien art. 178)

Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de bij
artikel 88 bedoelde stedebouwkundige vergunningen is
de aanvrager, die de plaats in de vorige staat niet heeft
hersteld, gehouden dit op eenvoudige vordering van
het college van burgemeester en schepenen of van de
gemachtigde ambtenaar te doen.

Blijft de aanvrager in gebreke, dan kan het college
van burgemeester en schepenen of de gemachtigde
ambtenaar ambtshalve voorzien in de uitvoering van
de werken ten laste van de in gebreke blijvende.

Het college van burgemeester en schepenen of de
gemachtigde ambtenaar is gerechtigd materialen en
voorwerpen die afkomstig.zijn van de herstelling van
de plaats te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te
vernietigen op een door hem gekozen plaats.

De overtreder is gehouden alle uitvoeringskosten,
verminderd met de opbrengst van de verkoop der
materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon
van een staat opgesteld tussen de gemeente of het
Gewest en de overtreder.

A 1'expiration du delai de validite des permis
d'urbanisme vises a 1'article 88, Ie demandeur qui
n'aurait pas remis les lieux dans leur pristin etat est
tenu de Ie faire sur simple requisition du college des
bourgmestre et echevins ou du fonctionnaire delegue.

En cas de carence du demandeur, Ie college des
bourgmestre et echevins ou Ie fonctionnaire delegue
peut pourvoir d'office a 1'execution des travaux et ce a
charge du defaillant.

Le college des bourgmestre et echevins ou Ie fonc-
tionnaire delegue a le droit de vendre les materiaux et
objets resultant de la remise en etat des lieux, de les
transporter, de les entreposer et de' proceder a leur
destruction en un lieu qu'il choisit.

Le contrevenant est tenu au remboursement de tous
les frais d'execution, deduction faite du prix de la
vente des materiaux et objets, sur presentation d'un
etat etabli entre la commune ou la Region et le
contrevenant.

HOOFDSTUK II

STRAFBEPALINGEN

Artikel 188 (oud art. 179)

Met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie
maanden en een geldboete van 100 tot 300.000 frank of
met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij
die een van de bij artikel 182, 1°, 2° en 3° bepaalde
misdrijven hebben begaan.

CHAPITRE II

DES SANCTIONS

Article 188 (ancien art. 179)

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours a trois
mois et d'une amende de 100 a 300.000 francs ou d'une
de ces peines seulement, ceux qui ont commis une des
infractions visees a 1'article 182, 1°, 2° et 3°.
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De straffen zijn echter een gevangenisstraf van
vijftien dagen tot zes maanden en een geldboete van
20.000 tot 600.000 frank, of een van deze straffen
alleen, indien de schuldigen aan de in het artikel 182
omschreven misdrijven, personen zijn die wegeris hun
beroep of activiteit onroerende goederen kopen, ver-
kavelen, te koop of te huur stellen, verkopen of
verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtin-
gen opstellen. Hetzelfde geldt voor degenen die bij die
verrichtingen als tussenpersoon optreden.

Toutefois les peines sont de quinze jours a six mois
d'emprisonnement et de 20.000 a 600.000 francs
d'amende ou de 1'une de ces peines seulement, lorsque
les coupables des infractions definies a 1'article 182
sont des personnes qui, en raison,de leur profession ou
de leur activite, achetent, lotissent, offrent en vente ou
en location, vendent ou donnent en location des
immeubles, construisent ou placent des installations
fixes ou mobiles. II en est de meme pour ceux qui
interviennent dans ces operations.

Artikel 189 (oud art. 180)

Benevens de straf beveelt de rechtbank, op vorde-
ring van de gemachtigde ambtenaar of van het college
van burgemeester en schepenen, doch met hun geza-
menlijk akkoord in de sub 2° en 3° bedoelde gevallen :
1° ofwel de plaats in de vorige staat te herstellen of

het ongeoorloofde gebruik te staken;

2° ofwel bou'wwerken of aanpassingswerken uit te
voeren;

3° ofwel een geldsom te betalen, gelijk aan de meer-
waarde die het goed door het misdrijf heeft verkre-
gen en berekend volgens de door de Executieve
vastgelegde nadere regels.

In geval van veroordeling tot de betaling van een
geldsom, beveelt de rechtbank dat de veroordeelde
zich op geldige wijze zai kunnen kwijten door de plaats
binnen een jaar in de vorige staat te herstellen. De
betaling van de geldsom geschiedt in handen van de
ontvanger der registratie, op een speciale'rekening van
het Gewest.

Article 189 (ancien art. 180)

Outre la penalite, Ie tribunal ordonne, a la demande
du fonctionnaire delegue ou du college des bourg-
mestre et echevins, mais moyennant leur commun
accord dans les cas vises aux 2° et 3° :
1° soit la remise en etat des lieux ou la cessation de

1'utilisation illicite;

2° soit 1'execution d'ouvrages ou de travaux d'amena-
gement;

3° soit Ie paiement d'une somme representative de la
plus-value acquise par Ie bien a la suite de 1'infrac-
tion et calculee selon les modalites fixees par
1'Executif.

En cas de condamnation au paiement d'une somme,
Ie tribunal ordonne que Ie condamne pourra s'executer
valablement en remettant les lieux en etat dans Ie delai
d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les
mains du receveur de 1'enregistrement a un compte
special du budget de la Region.

Artikel 190 (oud art. 181) Article 190 (ancien art. 181)

Voor het geval dat de plaats niet in de vorige staat
wordt hersteld of dat de bouw- of aanpassingswerken
niet binnen de voorgeschreven termijn worden uitge-
voerd, beveelt het vonnis dat de gemachtigde ambte-
naar, het college van burgemeester en schepenen en
eventueel de burgerlijke partij van ambtswege in de
uitvoering ervan kunnen voorzien. De overheid of de
particulier die het vonnis uitvoert, is gerechtigd de
materialen en voorwerpen die afkomstig zijn van de
herstelling van de plaats te verkopen, te vervoeren, op
te slaan en te vernietigen op een door hem gekozen
plaats.

De veroordeelde is gehouden alle uitvoeringskos-
ten, verminderd met de opbrengst van de verkoop der
materialen en voorwerpen, te vergoeden.

Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont
pas remis en etat ou les travaux ou ouvrages ne sont
pas executes dans le delai prescrit, le fonctionnaire
delegue, le college des bourgmestre et echevins et
eventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'of-
fice a son execution. L'administration ou le particulier
qui execute le jugement, a le droit de vendre les
materiaux et objets resultant de la remise en etat des
lieux, de les transporter, de les entreposer et de
proceder a leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le condamne est contraint au remboursement de
tous les frais d'execution, deduction faite du prix de la
vente des materiaux et objets.
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Artikel 191 (oud art. 182)

De rechten van de burgerlijke partij zijn in geval van
rechtstreeks herstel tot de door de bevoegde overheid
gekozen wijze van herstel beperkt overeenkomstig
artikel 189, onverminderd het recht om schadevergoe-
ding van de veroordeelde te eisen.

Article 191 (ancien art. 182)

Les droits de la partie civile sont limites pour la
reparation directe a celle choisie par I'autorit^ compe-
tente conformement ^ 1'article 189, sans prejudice du
droit ^ 1'indemnisation a charge du condamne.

Artikel 192 (oud art. 183) Article 192 (ancien art. 183)

De gemachtigde ambtenaar of het college van bur-
gemeester en schepenen kan bij de burgerlijke recht-
bank vorderen dat de plaats in de vorige staat wordt
hersteld. In gemeenschappelijk overleg kan de ene of
de andere eveneens vorderen dat ofwel bouwwerken
of aanpassingswerken worden uitgevoerd, ofwel een
geldsom wordt betaald gelijk aan de meerwaarde die
het goed door het misdrijf heeft verkregen.

De bepalingen van artikelen 189, tweede lid, 190 en
191 zijn ook van toepassing in geval van een bij de
burgerlijke rechtbank ingestelde vordering.

De rechten van de derde benadeelde, die samen met
de openbare overheid of afzonderiijk optreedt, zijn in
geval van rechtstreeks herstel tot de door de bevoegde
overheid gekozen wijze van herstel beperkt, onvermin-
derd het recht om schadevergoeding van de veroor-
deelde te eisen.

Le fonctionnaire delegue ou Ie college des bourg-
mestre et echevins peut poursuivre, devant le tribunal
civil, la remise en etat des lieux. Chacun d'eux peut,
avec 1'accord de 1'autre, demander, soil 1'execution
d'ouvrages ou de travaux d'amenagemerit,soit le paie-
ment d'une somme representant la plus-value acquise
par le bien a la suite de 1'infraction.

Les dispositions des articles 189, alinea 2, 190 et 191
sont egalement applicables en cas d'action introduite
devant le tribunal civil.

Les droits du tiers lese agissant soit concurremment
avec les autqrites publiques, soit separement d'elles
sont limites pour la reparation directe a celle choisie
par l'autorit6 competente, sans prejudice du droit ^
1'indemnisation ^ charge du condamne.

HOOFDSTUK III

OVERSCHRIJVING

CHAPITRE III

TRANSCRIPTION

Artikel 193 (oud art. 184) Article 193 (ancien art. 184)

De dagvaarding vbor de correctionele rechtbank op
grond van artikel 189, of het exploot tot inleiding van
het geding op grond van artikel 192, wordt in het
hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen
gelegen zijn, overgeschreven ten verzoeke van de
gerechtsdeurwaarder die het exploot heeft opgemaakt.

De dagvaarding of het exploot vermeldt de kadas-
tral? omschrijving van het onroerende goed dat het
voorwerp van het misdrijf is, en identificeert de
eigenaar ervan in de vorm en onder de sanctie,
voorgeschreven door de wetgeving inzake de hypothe-
ken.

Eike beslissing die in de zaak wordt genomen wordt
vermeld op de kant van de overschrijving van de
dagvaarding of van het exploot, overeenkomstig de
door de wetgeving inzake de hypotheken voorgeschre-
ven procedure.

La citation devant le tribunal correctionnel en vertu
de 1'article 189 ou 1'exploit introductif d'instance prevu
par 1'article 192 est transcrit a la conservation des
hypotheques de la situation des biens, b la diligence de
1'huissier de justice auteur de 1'exploit.

La citation ou 1'exploit doit.contenir la designation
cadastrale de 1'immeuble, objet de 1'infraction et en
identifier le proprietaire dans la forme et sous la
sanction prevues par la legislation en matiere d'hypo-
theques.

Toute decision rendue en la cause est mentionnee en
marge de la transcription de la citation ou de 1'exploit,
selon la procedure prevue par la legislation en matiere
'd'hypotheques.
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Hetzelfde geldt voor het certificaat van de gemach-
tigde ambtenaar, waarbij wordt vastgesteld dat het
vonnis uitgevoerd is of dat de betrokkene de voorge-
schreven vergunning definitief heeft verkregen en de
werken overeenkomstig de reglementaire bepalingen
en de vergunning heeft uitgevoerd.

II en est de meme du certificat du fonctionnaire
delegue attestant que Ie jugement a ete execute ou que
1'interesse a' obtenu de facon definitive Ie permis
prescrit et a execute les travaux conformement aux
dispositions reglementaires et au permis.

Wanneer openbare besturen of derden wegens het
in gebreke blijven van de veroordeelde genoopt zijn in
de tenuitvoeriegging van het vonnis te voorzien, wordt
de daaruit te hunnen bate voortvloeiende schuldvorde-
ring gewaarborgd door een wettelijke hypotheek, die
ingeschreven, vernieuwd, verminderd of geheel of
gedeeltelijk geroyeerd wordt, overeenkomstig de
bepalingen voorgeschreven door de wetgeving inzake
de hypotheken.

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obli-
ges, par suite de la carence du condamne, de pourvoir
a 1'execution du jugement, la creance naissant de ce
chef a leur profit, est garantie par une hypotheque
legale dont 1'inscription, Ie renouvellement, la reduc-
tion et la radiation totale ou partielle sont operes
conformement aux dispositions prevues par la legisla-
tion en matiere d'hypotheques.

Deze waarborg dekt ook de 'schuldvordering ten
gevolge van de kosten der hypothecaire formaliteiten,
die door hen zijn voorgeschoten en die ten laste van de
veroordeelde zijn.

Cette garantie s'etend a la creance resultant de
1'avance faite par eux du cout des formalites hypothe-
caires, lequel est a charge du condamne.

Artikel 194 (oud art. 185) Article 194 (ancien art. 185)

De in artikel 187 bedoelde vordering dient in het
hypotheekkantoor te worden overgeschreven onder
dezelfde voorwaarden als die bepaald bij artikel 193,
eerste en tweede lid.

La requisition visee a 1'article 187 doit etre transcrite
a la conservation des hypotheques dans les memes
conditions que celles visees a 1'article 193, alineas 1"
et2.

Hetzelfde geldt voor het attest van het college van
burgemeester en schepenen of van de gemachtigde
ambtenaar waarbij wordt vastgesteld dat de aanvrager
de werken overeenkomstig de voorschriften van de
vordering heeft uitgevoerd.

II en est de meme du certificat du college des
bourgmestre et echevins ou du fonctionnaire delegue,
attestant que Ie demandeur a execute les travaux
conformement aux prescriptions de la requisition.

Wanneer het college van burgemeester en schepe-
nen of de gemachtigde ambtenaar wegens het in

'gebreke blijven van de overtreder genoopt is in de
tenuitvoeriegging van het vonnis te voorzien, wordt de
daaruit te hunnen bate .voortvloeiende schuldvorde-
ring gewaarborgd door een wettelijke hypotheek, die
ingeschreven, vernieuwd, verminderd of geheel of
gedeeltelijk geroyeerd wordt, overeenkomstig de
bepalingen voorgeschreven door de wetgeving inzake
de hypotheken.

Lorsque Ie college des bourgmestre et echevins ou Ie
fonctionnaire delegue est oblige, par suite de la
carence du contrevenant de pourvoir a 1'execution des
travaux, la creance naissant de ce chef a son profit est
garantie par une hypotheque legale dont 1'inscription,
Ie renouvellement, la reduction et la radiation totale
ou partielle sont operees conformement aux disposi-
tions prevues par la legislation en matiere d'hypothe-
ques.

Deze waarborg dekt ook de schuldvordering ten
gevolge van de kosten der hypothecaire formaliteiten
die door het college van burgemeester en schepenen of
door de gemachtigde ambtenaar zijn voorgeschoten en
die ten laste van de overtreder zijn.

Cette garantie s'etend a la creance resultant de
1'avance faite par Ie college des bourgmestre et eche-
vins ou par Ie fonctionnaire delegue du cout des
formalites hypothecates, lequel est a charge du con-
trevenant.
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TITEL VI

SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK I

OPHEFFINGSBEPALINGEN

Artikel 195 (oud art. 186)

De wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en de stedebouw is niet langer
van toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest met uitzondering van de artikelen 25, tweede
lid, 34, 38, 64, tweede en vierde lid, 65, § 1, tweede
lid, §§ 3 en 4, 66, derde en vierde lid, 68, derde lid, 70
en 70bis.

Artikel 196 (oud art. 187)

De artikelen 1 tot 7 van de kaderwet van 15 juli
1970, houdende organisatie van de planning en de
economische decentralisatie, zijn niet langer van toe-
passing op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest op het
vlak van de gewestelijke planning.

Artikel 197 (oud art. 188)

De Commissie van advies voor de ruimtelijke orde-
ning van de Brusselse agglomeratie, bepaald bij arti-
kel 19 van de organieke wet van 29 maart 1962, wordt
opgeheven.

Artikel 198 (oud art. 189)

De Commissie van deskundigen, ingesteld bij artikel
29 van de organieke wet van 29 maart 1962, wordt
opgeheven.

Artikel 199 (oud art. 190)

Het algemeen plan van aanleg van de gemeente
Ganshoren, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van
13 december 1958, evenals het algemeen plan van
aanleg van de gemeente Jette, goedgekeurd bij het
koninklijk besluit van 10 juni 1954, zoals het later werd
gewijzigd, worden opgeheven.

Deze opheffing geeft geen aanleiding tot enige
schadeloosstelling.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I"

DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Article 195 (ancien art. 186)

La loi du 29 mars 1962 organique de 1'amenagement
du territoire et de Furbanisme cesse d'etre applicable a
la Region de Bruxelles-Capitale, a 1'exception des
articles 25, 2•l"! alinea, 34, 38, 64, 2°" et 4"1'' alineas, 65,
§ I", 2n": alinea, §§ 3 et 4, 66, 3°"' et 4^"! alineas, 68,
3"" alinea, 70 et 70bis.

Article 196 (ancien art. 187)

Les articles 1 a 7 de la loi cadre du 15 juillet 1970
portant organisation de la planification et de la decen-
tralisation economique cessent de s'appliquer a la
Region de Bruxelles-Capitale dans Ie domaine de la
planification regionale.

Article 197 (ancien art. 188)

La Commission consultative pour l'am6nagement de
1'agglomeration bruxelloise prevue ^ 1'article 19 de la
loi organique du 29 mars 1962, est supprimee.

Article 198 (ancien art. 189)

La Commission des experts, instituee par 1'article 29
de la loi organique du 29 mars 1962, est supprimee.

Article 199 (ancien art. 190)

Le plan general d'amenagement de la commune de
Ganshoren, approuve par 1'arrete royal du 13 decem-
bre 1958, ainsi que le plan general d'amenagement de
la commune de Jette, approuve par 1'arrete royal du
10 juin 1954 tel qu'il a ete modifie, sont abroges.

Cette abrogation ne donne lieu ^ aucune indemnisa-
tion quelconque.
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HOOFDSTUK II

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 200 (oud art. 190bis)

De beroepen tegen de beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen of van de gemachtigde
ambtenaar, bij toepassing van de artikelen 129, 130, 131
en 132, worden bij de Bestendige Deputatie van de
Provincie Brabant ingediend tot de installatie van het bij
artikel 13 bedoelde Stedebouwkundig College.

Artikel 201 (oud art. 191)

De Regionale Commissie van advies voor ruimte-
lijke ordening, ingesteld bij artikel 7 van de organieke
wet van 29 maart 1962, blijft in functie tot de installatie
van de in artikel 9 bedoelde Gewestelijke Ontwikke-
lingscommissie, waarvan zij de taken uitoefent.

De Executieve wijst de leden van de nieuwe com-
missie aan binnen zes maanden die volgen op de
inwerkingtreding van hoofdstuk V van titel I.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 200 (ancien art. 190bis)

Les recours contre les decisions du college des bourge-
mestre et echevins ou du fonctionnaire delegue, en
application des articles 129, 130, 131 et 132, sont
introduits aupres de la Deputation permanence de la
Province de Brabant jusqu'a {'installation _ du College
d'urbanisme vise a I'article 13.

Article 201 (ancien art. 191)

La Commission consultative regionale d'amenage-
ment du territoire, instituee par 1'article 7 de la loi
organique du 29 mars 1962, est maintenue en fonction
jusqu'a 1'installation de la Commission regionale de
developpement visee a 1'article 9, dont elle exerce les
missions.

L'Executif designe les membres de la commission
nouvelle dans les six mois qui suivent 1'entree en
vigueur du chapitre V du titre I".

Artikel 202 (oud art. 192) Article 202 (ancien art. 192)

De overlegconunissies, ingesteld bij het koninklijk
besluit van 5 november 1979, tot bepaling, wat het
Brusselse Gewest betreft, van de speciale regelen van
openbaarmaking die moeten worden nageleefd inzake
sommige bouw- en verkavelingsaanvragen en hou-
dende instelling, voor eike gemeente van het Brusselse
Gewest, van een overlegcommissie voor plaatselijke
ordening blijven in functie tot de installatie van de in
artikel 11 bedoelde overlegcoinmissies, waarvan zij de
taken uitoefenen.

Les commissions de concertation instituees par 1'ar-
rete royal du 5 novembre 1979, determinant, pour la
Region bruxelloise, les mesures particulieres de publi-
cite applicables a certaines demandes de permis de
batir et de lotir et creant, pour chacune des communes
de la Region bruxelloise, une commission de concerta-
tion en matiere d'amenagement local, sont maintenues
en fonction jusqu'a la mise en place des commissions
de concertation, visees a F article 11, dont elles exer-
cent les missions.

Artikel 203 (oud art. 193)

§ 1. Het eerste gewestelijk ontwikkelingsplan wordt
vastgesteld binnen twee jaar volgend op de inwerking-
treding van hoofdstuk I van titel I I .

. § 2. In afwijkihg van artikel 23 kan de Executieve bij
een met redenen omkleed besluit beslissen dat het eerste
gewestelijk ontwikkelingsplan blijft gelden gedurende
de hele legislatuur volgend op degene waarin het plan
werd vastgesteld.

Article 203 (ancien art. 193)

§ I". Le premier plan regional de developpement est
adopte dans les deux ans qui suivent 1'entree en
vigueur du chapitre I" du titre II.

§ 2. Par derogation a 1'article 23, I'Executif peut
decider par arrete motive que le premier plan regional
de developpement pourra poursuivre tous ses e f f e t s
pendant la duree de la legislature qui suit directement
celle au cours de laquelle il a ete arrete.

Artikel 204 (oud art. 194)

Het gewestplan van de Brusselse agglomeratie,
vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 november
1979, blijft van kracht tot het wordt vervangen door
een gewestelijk bestenuningsplan.

Article 204 (ancien art. 194)

Le plan de secteur de 1'agglomeration bruxelloise,
arrete par 1'arrete royal du 28 novembre 1979, reste en
vigueur jusqu'a son remplacement par un plan regional
d'affectation du sol.
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Artikel 205 (oud art. 195)

§ 1. De bijzondere plannen van aanleg, goedge-
keurd onder de gelding van de besluitwet van 2 decem-
ber 1946 betreffende de stedebouw en van de wet van
29 maart 1962, blijven van kracht.

§ 2. De bijzondere plannen van aanleg kunnen
worden gewijzigd door bijzondere bestemmingsplan-
nen mits naleving van de procedure bepaald bij arti-
kel 59.

§ 3. De bijzondere plannen van aanleg die v66r de
inwerkingtreding van hoofdstuk TV, van titel II door de
gemeenten voorlopig werden aangenomen, kunnen
goedgekeurd worden door de Executieve, overeen-
komstig de bepalingen van bet eerste, tweede en derde
lid van artikel 58.

Zij worden bekendgemaakt onder de vorm en
voorwaarden bepaald bij het vijfde en het zesde lid van
artikel 58.

Article 205 (ancien art. 195)

§ 1°. Les plans particuliers d'amenagement approu-
ves sous 1'empire de Parrete-loi du 2 decembre 1946
concernant 1'urbanisation et de la loi du 29 mars 1962
restent en vigueur.

§ 2. Les plans particuliers d'amenagement peuvent
etre modifies par des plans particuliers d'affectation du
sol dans Ie respect de la procedure prevue par Parti-
cle 59.

§ 3. Les plans particuliers d'amenagement adoptes
provisoirement par les conseils communaux avant
1'entree en vigueur du chapitre TV du titre I I , peuvent
etre approuves par PExecutif conformement aux dis-
positions des alineas premier, deux et trois de Parti-
cle 58.

Us sont publics, dans les formes et conditions
prevues aux alineas 5 et 6 de Particle 58.

Artikel 206 (oudart. 196)

§ 1. De verkavelingen die op 22 april 1962 in
uitvoering waren, mogen zonder vergunning worden
voortgezet indien de verkavelaars het bewijs leveren
van een voorafgaand akkoord van het bestuur van
stedebouw.

Het akkoord vervalt evenwel, behoudens over-
macht, indien op 1 oktober 1970 geen van de werken is
aangevat, die in bedoeld akkoord zijn voorzien in
verband met de geplande en in het akkoord aanvaarde
aanleg van nieuwe verkeerswegen, wijziging of ophef-
fing van bestaande verkeerswegen.

Zijn de werken aangevangen, dan vervalt de vergun-
ning indien deze werken niet voltooid zijn v66r 31
december 1972.

Wanneer de verkavelingen langs een bestaande,
voldoende uitgeruste weg moesten worden uitgevoerd,
vervalt het akkoord eveneens indien de verkoop van
minstens een derde van de percelen niet v66r 1 okto-
ber 1970 is geregistreerd geweest.

§ 2. Vervallen, behoudens overmacht :
1° de v66r 1 januari 1965 afgegeven verkavelingsver-

gunningen die de aanleg van nieuwe verkeerswe-
gen of de wijziging of opheffing van bestaande
verkeerswegen bevatten, indien op 1 oktober 1970
geen aanvang is gemaakt met enig in de vergunning
voorgeschreven werk tot aanleg van die wegen.
Zijn werken aangevangen, dan komt de vergunning
te vervallen indien deze werken niet v66r 31
december 1972 voltooid waren;

Article 206 (ancien art. 196)

§ I". Les lotissements en cours a la date du 22 avril
1962 peuvent etre continues sans permis pourvu que
les lotisseurs justifient d'un accord anterieur de Padmi-
nistration de Purbanisme.

Sauf cas de force majeure, Paccord est toutefois
perime si, a la date du ler octobre 1970, il n'a et6
entrepris aucun des travaux qui y sont prevus en vue de
Pouverture de voies de communication nouvelles, de la
modification ou de la suppression de voies de commu-
nication existantes, projetees et admises dans Paccord.

Lorsque les travaux ont ete entrepris, Ie permis est
perime s'ils n'ont pas ete acheves avant Ie 31 decembre
1972.

Si les lotissements devaient etre realises Ie long
d'une voirie existante suffisamment equipee, Paccord
est de meme perime lorsque la vente d'au moins un
tiers des parcelles n'a pas et6 enregistree avant Ie
1" octobre 1970.

§ 2 Sont perimes, sauf cas de force majeure :
1° les permis de lotir delivres avant Ie 1" janvier 1965

et prevoyant Pouverture de nouvelles voies de
communication, la modification de voies de com-
munication existantes ou la suppression de celles-
ci, lorsque aucun travail d'amenagement de ces
voies prevu par Ie permis n'a ete entrepris a la date
du 1° octobre 1970. Si des travaux ont ete entre-
pris, Ie permis sera perime lorsqu'ils n'auront pas
et6 acheves avant Ie 31 decembre 1972;
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2° de met ingang van 1 januari 1965 afgegeven vergun-
ningen waarvan de voorgeschreven werken van
aanleg niet voltooid waren binnen drie jaar te
rekenen vanaf 1 oktober 1970. Deze termijn wordt
eventueel verlengd tot de vijfde verjaardag van de
afgifte der vergunning.

De vergunninghouder kan de uitvoering in fasen
aanvragen indien de omvang van de verkaveling zulks
rechtvaardigt. Tegen de weigeringsbeslissingen kan
beroep worden aangetekend zoals bepaald bij artike-
len 128 tot 138.

§ 3. Vervallen eveneens :
1° de v66r 1 januari 1966 afgegeven vergunningen

voor verkavelingen, uit te voeren langs een
bestaande, voldoende uitgeriiste weg, wanneer de
verkoop van minstens een van de percelen niet
v66r 1 oktober 1970 aan de registratieformaliteit is
onderworpen geweest;

2° de met ingang van 1 januari 1966 afgegeven vergun-
ningen voor verkavelingen, uit te voeren langs een
bestaande, voldoende uitgerusteweg, wanneer de
verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar,
van minstens een derde van de percelen niet binnen
vijf jaar, te rekenen vanaf de datum der vergun-
ning, aan de registratieformaliteit is onderworpen
geweest.

In beide gevallen dient het bewijs van de verkoop of
van de verhuring te worden geleverd overeenkomstig
het bepaalde in artikel 98.

Artikel 207 (oud art. 197)

§ 1. De algemene en gemeentelijke bouwverorde-
ningen, genomen ter uitvoering van de organieke wet
van 29 maart 1962 blijven van kracht.

§ 2. De bepalingen van de bouwverordeningen van
de Brusselse Agglomerate die met deze ordonnantie
overeenstemmen, zijn gewestelijke stedebouwkundige
reglementen in de zin van artikel 164.

§ 3. De algemene en gemeentelijke bouwverorde-
ningen kunnen worden gewijzigd bij gewestelijke en
gemeentelijke stedebouwkundige reglementen met
inachtneming van de bij artikel 173 bepaalde proce-
dure.

2° les permis delivres a partir du 1° janvier 1965 et
pour lesquels les travaux d'amenagement prevus
n'ont pas ete acheves dans un delai de trois ans a
partir du 1" octobre 1970. Ce delai est eventuelle-
ment proroge jusqu'au cinquieme anniversaire de
la delivrance du permis.

L'execution par phases peut etre demandee par Ie
beneficiaire lorsque 1'importance du lotissement Ie
justifie. Les decisions de refus peuvent faire 1'objet des
re'cours prevus aux articles 128 a 138.

§ 3. Sont de meme perimes :
1° les permis de lotir delivres avant Ie 1" janvier 1966,

qui concernent les lotissements h realiser Ie long
d'une voirie existante suffisamment equipee, lors-
que la vente d'au moins une des parcelles n'a pas
ete soumise a la formalite de 1'enregistrement avant
Ie 1" octobre 1970;

2° les permis de lotir delivres a partir du 1" janvier
1966, qui concernent les lotissements a realiser Ie
long d'une voirie existante suffisamment equipee,
lorsque la vente ou la location pour plus de neuf
ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas et6
soumise a la formality de 1'enregistrement dans un
delai de cinq ans a partir de la date du permis.

Dans les deux cas, la preuve de la vente ou de la
location est a foumir conform6ment aux dispositions
de 1'article 98.

Article 207 (ancien art. 197)

§ I". Les reglements sur les batisses, generaux et
communaux, pris en execution de la loi organique du
29 mars 1962 restent en vigueur.

§ 2. Les dispositions des reglements sur les batisses
de ['Agglomeration de Bruxelles, conformes a la pre-
sente ordonnance, constituent des reglements regionaux
d'urbamsme au sens de 1'article 164.

§ 3. Les reglements sur les batisses, generaux et
communaux, peuvent etre modifies par des reglements
regionaux et communaux d'urbanisme dans Ie respect
de la procedure prevue a 1'article 173.

Artikel 208 (oud art. 198)

De bouwvergunningen en administratieve machti-
gingen betreffende de reclame-inrichtingen en de uit-
hangborden die voor de inwerkingtreding van deze
ordonnantie werden afgegeven, vervallen ten laaste op
31 december 1994. Dit verval geeft aanleiding tot geen
enkele schadeloosstelling.

Article 208 (ancien art. 198)

Les permis de batir et autorisations administratives
relatifs aux dispositifs de publicity et aux enseignes
delivres anterieurement b 1'entree en vigueur de la pre-
sente ordonnance sont perimes au plus tard Ie 31 de-
cembre 1994. Cette peremption ne donne lieu a
aucune indemnisation quelconque.
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Artikel 209 (oud art. 199)

Al de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en de stedebouw, gewijzigd door
de wetten van 22 april 1970, 22 december 1970, 25 juli
1974, 12 juli 1976, 28 juli 1976, 22 december 1977,
28 juli 1976, 22 december 1977, 28 juni 1978 en 10 au-
gustus 1978 blijven van kracht voor zover ze met tegen-
strijdig zijn met de bepalingen van deze ordonnantie en
zolang ze met door de Executieve werden opgeheven.

Article 209 (ancien art. 199)

Toutes les dispositions des arretes d'execution de la
loi du 29 mars 1962, organique de I'amenagement du
territoire et de I'urbanisme, modifiee par les lois du
22 avril 1970, 22 decembre 1970, 25 juillet 1974, 12 juil-
letl976, 28 juillet 1976, 22 decembre 1977, 28 juin 1978
et 10 aout 1978, restent en vigueur dans la mesure oil
elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions
de la presents ordonnance et tant qu'elles n'ont pas ete
abrogees par I'Executif.

Artikel 210 (oud art. 200)

De bepalingen van deze ordonnantie warden van
kracht op de door de Executieve bepaalde data en
uiterlijk op 1 juli 1992.

Article 210 (ancien art. 200)

Les dispositions de la presente ordonnance entrent en
vigueur aux dates fixees par I'Executif et au plus tard Ie
1" juillet 1992.
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BIJLAGE 1 ANNEXE 1

AMENDEMENTEN
bij het ontwerp van ordonnantie

houdende organisatie van de planning en de stedebouw

AMENDEMENTS
au projet d'ordonnance

organique de la planification et de 1'urbanisme

Nr. 1 ?1

Artikel 80 Article 80

1. Paragraafl. 1. Paragraphe I".

Deze paragraaf aan te vullen met het volgend lid : Completer ce paragraphe par 1'alinea suivant:

«• In geval van deftnitieve weigering van de aange-
vraagde exploitatievergunning voor een inrichting of
voor de verandering van de inrichting, die het voorwerp
van de weigeringsbeslissing uitmaakt, en waarvoor
krachtens artikel 113 van de ordonnantie houdende
organisatie van de planning en van de stedebouw een
stedebouwkundige vergunning is vereist, vervalt de
stedebouwkundige vergunning van rechtswege op de
dag van de al ofniet stilzwijgende weigeringsbeslissing
in laatste aanleg. »

« En cos de refus definitif 'du permis d'exploitation
demande pour une installation ou pour la modification
d'une installation, qui fait I'objet de la decision de refus
et pour laquelle un permis d'urbanisme est requis en
vertu de I'article 113 de I'ordonnance organique de la
planification et de 1'urbanisme, laperemption du permis
d'urbanisme s'opere deplein droit Ie jour ou la decision
de refus, tacite ou non, est prise en derniere instance. »

2. Paragraaf 2. 2. Paragraphe 2.

Deze paragraaf aan te vullen met het volgend lid : Completer ce paragraphe par 1'alinea suivant:

« Het in § 1 bedoelde verval van de stedebouwkun-
dige vergunning wordt per ter post aangetekende pen-
ding op bij afgifte tegen ontvangstbewijs onverwijid
meegedeeld aan de aanvrager van de exploitatievergun-
ning, de overheid die de stedebouwkundige vergunning
heeft verleend, alsmede aan de overheidsorganen die
overeenkomstig de artikelen 2, 3 en 4 van de Regents-
besluiten van 11 februari 1946 en 27 September 1947
houdende Algemeen Reglement op Arbeidsbescher-
ming advies over het dossier dienen te verlenen :
- Ingeval de definitieve weigering in beroep werd

beslist: door de overheid bedoeld in artikel 105, 107,
108, 113 en 115, ieder voor wat de tot zijn beslissings-
bevoegdheid behorende aanvragen betreft;

- Ingeval van al of met stilzwijgende weigeringsbeslis-
sing in eerste aanleg waartegen een beroep werd
ingediend : door de overheid bedoeld in artikel 2 van
de Regentsbesluiten van 11 februari 1946 en 27 Sep-
tember 1947 houdende Algemeen Reglement op
Arbeidsbescherming, ieder voor wat de tot zijn beslis-
singsbevoegdheid behorende aanvragen betreft. »

« La peremption du permis d'urbanisme, visee au
§ 1"', est communiques sans delai au demandeur du
permis Sexploitation par envoi recommande a la posts
ou contre remise d'un accuse de reception, a I'autorite
qui a delivre Ie permis d'urbanisme ainsi qu'aux orga-
nes publics qui, conformement aux article 2, 3 et 4 des
Arretes du Regent des 11 fevrier 1946 et 27 septembre
1947 portant Reglement general pour la Protection du
Travail, doivent emettre un avis sur Ie dossier :

- Si Ie refus definitif a etc pris en appel: par I'autorite
visee aux articles 105, 107, 108, 113 et 115, chacune
pour ce qui concerne les demandes qui ressortissent a
sa competence de decision;

- S'il s'agit d'une decision de refus, tacite ou non, prise
en premiere instance et contre laquelle un recours a
ete introduit : par I'autorite visee a ['article 2 des
arretes du Regent des 11 fevrier 1946 et 27 septembre
1947 portant Reglement general pour la Protection du
Travail, chacune pour ce qui concerne les demandes
qui ressortissent a sa competence de decision. »

VERANTWOORDING

Het ontwerp van ordonnantie houdende de organisatie van de
planning en de stedebouw houdt onvoldoende rekening met de
noodzakeiijke koppeling weike dient te geschieden bij de afgifte van
een exploitatie- en/of een lozingsvergunning of van een vergunning
die onderworpen is aan de meldingsplicht en de stedebouwkundige
vergunning.

JUSTIFICATION

Le projet d'ordonnance organise de la planification et de 1'urba-
nisme ne tient pas suffisamment compte de 1'indispensable lien qui
doit exister entre la deiivrance d'une autorisation d'exploitation, de
deversement ou d'une autorisation soumise & 1'obligation de publi-
cite, et celle du permis d'urbanisme.
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Vanuit de praktijk is gebleken dat de loskoppeling van deze
diverse legale a.kten leidt tot dramatische toestanden. De burger
komt in een rechtsonzekere positie. Hem wordt een stedebouwkun-
dige vergunning toegezegd zander exploitatievergunning wat leidt
tot onbegrijpelijke toestanden.

Economisch worden intiatieven genomen weike de goedkeuring
meekregen van de gemeentelijke diensten belast met de naleving
van het algemeen reglement op arbeidsbescherming doch stede-
bouwkundig lijkt het initiatief voUedig niet conform wat opnieuw tot

• enorme problemen leidt. Ook de politieke verantwoordelijken staan
dikwijis voor een dilemma. Gelet op het gebrek aan eenheid leidt dit
tot een politieke conflictuele situatie.

De stedebouwkundige vergunning, als bedoeld in artikel 44 van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordeiung en van de stedebouw, voor een inrichting waarvoor een
exploitatie- en/of lozingsvergunning is vereist of die onderworpen is
aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de exploitatievergun-
ning niet is verleend of de melding niet is gebeurd.

Dit moet ook gebeuren voor het stedebouwkundig vergunning-
stelsel in de nieuwe ordonnantie houdende organisatie van de
planning en de stedebouw (art. 80 en 108).

La pratique montre que la dissociation de ces divers actes legaux
conduit a des situations dramatiques. Le citoyen se retrouve dans
une position juridique incertaine. On lui octroie un permis d'urba-
nisme sans permis d'exploitation, ce qui donne lieu il des situations
incomprehensibles.

Des initiatives sont prises qui, d'un point de vue economique, ont
recu 1'approbation des services communaux charges du respect du
reglement general pour la protection du travail mais qui, d'un point
de vue urbanistique, ne sont pas du tout conformes : il en resulte, la
aussi, d'enormes problemes. Les responsables politiques eux-m@mes
se trouvent souvent confrontes a un dilemne; le manque d'unite
debouche sur une situation politique conflictuelle.

Le permis d'urbanisme, tel que vise a 1'article 44 de la loi
organique de 1'amenagement du territoire et de 1'urbanisme du
29 mars 1962, delivre pour une installation soumise a la delivrance
d'un permis d'exploitation et/ou une autorisation de deversement ou
a 1'obligation de publicite, est suspendu aussi longtemps que le
permis d'exploitation n'a pas ete delivre ou que la publication n'a
pas ete faite.

Ce systeme doit egalement s'appliquer au regime des permis
d'urbanisme prevu dans la nouvelle ordonnance organique de la
planification et de 1'urbanisme (art. 80 et 108).

Nr.2 ?2

Artikel 108 Article 108

Dit artikel aan te vullen met de volgende leden : Completer cet article par les alineas suivants :

« In geval van definitieve weigering van de aange-
vraagde exploitatievergunning voor een inrichting of
voor de verandering van de inrichting, die het voorwerp
van de weigeringsbeslissing uitmaakt, en waarvoor
krachtens artikel 113 van de ordonnantie houdende
organisatie van de planning en van de stedebouw een
stedebouwkundige vergunning is vereist, vervalt de
stedebouwkundige vergunning van rechtswege op de
dag van de al of niet stilzwijgende weigeringsbeslissing
in laatste aanleg. »

« Het in § 1 bedoelde verval van de stedebouwkun-
dige vergunning wordt per ter post aangetekende zen-
ding of bij afgifte tegen ontvangstbewijs onverwijid
meegedeeld aan de aanvrager van de exploitatievergun-
ning, de overheid die de stedebouwkundige vergunning
heeft verleend, alsmede aan de overheidsorganen die
overeenkomstig de artikelen 2, 3 en 4 van de Regents-
besluiten van 11 februari 1946 en 27 September 1947
houdende Algemeen Reglement op Arbeidsbescher-
ming advies over het dossier dienen te verlenen :
- Ingeval de definitieve weigering in beroep werd

beslist: door de overheid bedoeld in artikel 105, 107,
108, 113 en 115, ieder voor wat de tot zijn beslissings-
bevoegdheid behorende aanvragen betreft;

« En cas de refus definitif du permis Sexploitation
demande pour une installation ou pour la modification
d'une installation, qui fait I'objet de la decision de refus
et pour laquelle un permis d'urbanisme est requis en
vertu de 1'article 113 de I'ordonnance organique de la
planification et de 1'urbanisme, la peremption du permis
d'urbanisme s'opere de plein droit le jour ou la decision
de refus, tacite ou non, est prise en derniere instance. »

« La peremption du permis d'urbanisme, visee au
§ I", est communiquee sans delai au demandeur du per-
mis d'exploitation par envoi recommande a la poste ou
contre remise d'un accuse de reception, a I'autorite qui a
delivre le permis d'urbanisme ainsi qu'aux organes
publics qui, conformement aux articles 2, 3 et 4 des
Arretes du Regent des 11 fevrier 1946 et 27 septembre
1947 portant Reglement general pour la Protection du
Travail doivent emettre un avis sur le dossier :

- Si le refus definitif a ete pris en appel: par I'autorite
visee aux articles 105, 107, 108, 113 et 115, chacune
pour ce qui concerns les demandes qui ressortissent a
sa competence de decision;
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Ingeval van al of niet stilzwijgende weigeringsbeslis-
sing in eerste aanleg waartegen een beroep werd
ingediend : door de overheid bedoeld in artikel 2
van de Regentsbesluiten van 11 februari 1946 en
27 September 1947 houdende Algemeen Reglement
op Arbeidsbescherming, ieder voor wat de tot zijn
beslissingsbevoegdheid behorende aanvragen
betreft. »

- S'il s'agit d'une decision de refus, tacite ou non,
prise en premiere instance et centre laquelle un
recours a etc introduit: par 1'autorite visee a 1'article
2 des Arretes du Regent des 11 fevrier 1946 et
27 septembre 1947 portant Reglement general pour
la Protection du Travail, chacune pour ce qui
concerne les demandes qui ressortissent a sa compe-
tence de decision. »

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 1.

Nr.3

Artikel 2

1. In het Iste lid, 2° te vervangen door :

« 2°: het gewestelijk plan van aanleg. »

2. In het Iste lid, 3° te doen vervallen.

3. In het Iste lid, 4° te vervangen door :

« 4° : het bijzonder plan van aanleg. »

VERANTWOORDING

a) Drie planniveau's volstaan op het vlak van het gewest. Het is niet
nodig het begrip A.P.A. in een nieuw gemeentelijk ontwikke-
lingssplan op te nemen.

b) In de mate van het mogelijke is het aangewezen gekende en
gebruikelijke begrippen als het B.P.A. te behouden en bijgevolg,
in een zeifde gedachtengang, op gewestelijk vlak een "plan van
aanleg.

JUSTIFICATION

Voir justification de 1'amendement n° 1.

?3 -

Article 2

1. An 1" alinea, remplacer Ie 2° par :

« 2°: Ie plan regional d'amenagement. »

2. An I" alinea, supprimer Ie 3°.

3. Au 1" alinea, remplacer Ie 4° par :

« 4" : Ie plan particulier d'amenagement. »

JUSTIFICATION

a) Trois niveaux de plans suffisent a 1'echelle de la Region. II n'est
pas necessaire de reprendre la notion de P.G.A. dans un
nouveau plan communal de developpement.

b) Dans la mesure du possible, il convient de conserver des notions
connues et usuelles comme Ie P.P.A. et done, dans Ie meme
ordre d'idee, a 1'echelon regional, un plan d'amenagement.

Nr.4 ?4

Artikel 2 Article 2

In het 2de lid het woord « esthetisch » door het woord
« stedebouwkundig » te vervangen.

Au 2s alinea, remplacer Ie mot « esthetique » par Ie
mot« urbanistique ».

VERANTWOORDING

Het esthetisch criterium is te subjectief. Bovendien is het woord
stedebouwkundig een absolute noodzaak wanneer het erom gaat de
ruimtelijke ordening te plannen.

JUSTIFICATION

Le critere de 1'esthetique est empreint de trop de subjectivite. Par
ailleurs le mot urbanistique est indispensable alors qu'il s'agit
precisement de planifier 1'amenagement du territoire.

Nr. 5 ?5

Artikel 2 Article 2

In het 2de lid het woord « zuinig » door de woorden «
in het algemeen belong 7.0 goed mogelijk » te vervan-
gen.

Au 2° alinea, remplacer les mots « avec parcimonie »
par les mots « au mieux de I'interet general».
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VERANTWOORDING

De term zuinig is synomiem met een uiterste strengheid, grenzend
aand bekrompenheid. Zijn beperkende betekenis lijkt trouwens
moeilijk te verzoenen met een stedebouwkundige opvatting die
rekening houdt voor het algemeen belang.

JUSTIFICATION

Le terme parcimonie est synonyme d'une rigueur extreme,
confinant a la mesquinerie. Sa notion restrictive semble en outre peu
conciliable avec une conception urbanistique soucicuse de 1'interet
general.

Nr.6

Artikel 3

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Dit artikel is niet normatief. Zijn inhoud zou trouwens in de
memorie v an toelichting van het ontwerp van ordonnantie moeten
worden opgenomen. Bovendien houdt het geen rekening met het
zoeken naar evenwichten en integratie van de verschillende belan-
gen.

?6

Article 3

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Cet article n'a rien de normatif. Son contenu devrait par ailleurs se
trouver dans l'expos6 des motifs du projet d'ordonnance. II passe en
outre a c6te du souci de recherche des equilibres et de 1'integration
des differents interets.

Nr. 7 ?7

Artikel 6 Article 6

Na het woord « eigendom » de woorden « en andere
zakelijke of genotsrechten » in te voegen.

Apres le mot « propriete » inserer les mots « et
d'autres droits reels ou de joiiissance ».

VERANTWOORDING

Er moet rekening worden gehouden met de toestand van andere
houders van rechten dan de eigenaar, houders van andere zakelijke
rechten of gewone bezitter. Het is mogelijk dat een huurder van een
terrein of van gebouwen zijn aktiviteiten moet verplaatsen of zeifs
stoppen omdat een plan er tegenstrijdig mee is.

JUSTIFICATION

La situation d'autres titulaires de droits que le proprietaire doit
etre prise en compte, qu'ils soient titulaires d'autres droits reels ou
simples occupants. II pourrait en etre ainsi du locataire d'une par-
celle ou de batiments, qu'un plan, contraire a ses activites, pourrait
contraindre & relocaliser celles-ci, voire a y mettre fin.

Nr.8

Artikel 6

Dit artikel aan te vullen met de woorden :

« onverminderd de modaliteiten voor schadevergoe-
ding zoals bepaald in artikel 75 van deze ordonnantie ».

VERANTWOORDING

Het is goed onmiddellijk de beperkingen bij het grebruik van
rechten te koppelen aan de rechtmatige vergoedingen die er uit
voortvloeien.

?8

Article 6

Completer cet article par les mots :

« sans prejudice des modalites d'indemnisation telles
que prevues a ['article 75 de la presente ordonnance. »

JUSTIFICATION

II est bon d'assortir, d'entree de jeu, les restrictions & 1'usage de
droits, des indemnites legitimes qui en decoulent.

Nr. 9 ?9

Artikel 7 Article 7

In het 2de lid de woorden « gemachtigde ambtena-
ren » in het enkelvoud te schrijven.

Au 2' alinea, mettre les termes « fonctionnaires del^-
gues » au singulier.



A.-108/2- 90/91 . - 383 - A-108/2- 90/91

VERANTWOORDING

a) De vakantieperiodes van het Vlaams Gemeenschapsonderwijs en
van het Frans Gemeenschapsonderwijs stemmen niet noodzake-
lijkerwijze overeen.

b) De periode van de grote zomervakantie, vooral de maanden juli
en augustus wordt voornamelijk beoogd zonder daarom de
dossiers te verlammen tijdens korte verloven.

JUSTIFICATION

a) Les periodes de vacances scolaires ne concordent pas necessaire-
ment dans 1'enseignement des Communautes flamande et fran-
caise.

b) C'est essentiellement la periode des grands conges d'ete qui est
visee et largement couverte par les mois de juillet et aoflt sans
pour autant paralyser les dossiers a 1'occasion des petits conges,

Nr. 10 N° 10

Artikel 8

In het Iste lid, 1° de woorden « de periode van de
schoolvakanties » door de woorden « de maanden juli
en augustus » te vervangen.

VERANTWOORDING

a) De vakantieperiodes van het Vlaams Gemeenschapsonderwijs en
van het Frans Gemeenschapsonderwijs stemmen niet noodzake-
lijkerwijze overeen.

b) De periode van de grote zomervakantie, vooral de maanden juli
en augustus wordt voornamelijk beoogt zonder daarom de
dossiers te verlammen tijdens korte verloven.

Article 8

Au \" alinea, 1°, remplacer les mots « periodes de
vacances scolaires » par les mots « mois de juillet et
aout».

JUSTIFICATION

a) Les periodes de vacances scolaires ne concordent pas necessaire-
ment dans 1'enseignement des Communautes flamande et fran-
caise:

b) C'est essentiellement la periode des grands conges d'ete qui est
visee et largement couverte par les mois de juillet et aoflt sans
pour autant paralyser les dossiers a 1'occasion des petits conges.

Nr. 11 N011

Artikel 8

In het Iste lid, 30 het woord « iedereen » door de
woorden « eike belanghebbende persoon » te vervan-
gen.

VERANTWOORDING

Vragen om uitleg van « iedereen » of van « om het even wie » zou
de mogelijkheid bieden de onderzoeken onnodig te vertragen.

Het is daarentegen absoluut noodzakelijk dat eike persoon die
werkelijk en rechtmatig belang erbij heeft de technische uitleg kan
verkrijgen die hij verlangt.

Article 8
Au 1° alinea, 3° remplacer les mots « quiconque » par
les mots « toute personne interessee ».

JUSTIFICATION
Les demandes d'explication de « quiconque » ou « n'importe qui»

permettraient de ralentir inutilement les enquetes.

Par contre, il est indispensable que toute personne justifiant d'un
interet reel et legitime puisse obtenir les explications techniques
qu'elle souhaite.

Nr. 12 N° 12

Artikel 8
In het eerste lid, 4° te doen vervallen.

VERANTWOORDING
De 4° zou een uitzonderlijke logheid veroorzaken door de

gemeentelijke ambtenaren te verplichten notulen op te stellen op
basis van mondelinge verklaringen.

In het huidige van kracht zijnde stelsel toont de praktijk aan dat,
tijdens overlegvergaderingen, de Voorzitter erover waakt dat ieder-
een zich kan uitdrukken en zich kan laten begeleiden door iemand
die hij, indien nodig, raadpleegt.

Nr. 13

Artikel 9
Dit artikel aan te vullen met het volgende lid :

Article 8
Au 1" alinea, supprimer Ie 4°.

JUSTIFICATION
Ce 4° introduirait une lourdeur exceptionnelle, obligeant les

agents communaux a etablir des proces^verbaux sur base de declara-
tions orales.
Dans Ie systeme actuellement en vigueur, la pratique demontre que,
lors des seances de concertation. Ie President veille a ce que tout Ie
monde puisse s'exprimer et se faire accompagner de quelqu'un qu'il
consulte si necessaire.

?13

Article 9
Completer cet article par 1'alinea suivant:
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« de helft van de leden van de Gewestelijke Commis-
sie warden door de Executieve aangewezen op een
dubbele kandidatenlijst gekozen tussen de personen die
de voornaamste prive-belangen van het Gewest verte-
genwoordigen en opgesteld door de Brusselse Geweste-
lijke Economische en Sociale Raad ».

VERANTWOORDING
De samenstelling van de Comrnissie moet de representativiteit van

alle, zowel prive- als publieke belangen van het Gewest waarborgen.

« la moitie des membres de la Commission regionale
sont designes par I'Execiitif sur une liste double de
candidats choisis parmi les personnes representant les
principaux interets prives de la Region et etablie par Ie
Conseil economique et social de la Region ».

JUSTIFICATION
II faut que la composition de la Commission lui permette d'etre

representative de tous les interets de la Region, tant publics que
prives.

Nr. 14 N° 14

Artikel 11 Article 11
In het laatste lid, de 1°, 2° en 3° te vervangen door :
« I " : het College van Burgemeester en Schepenen van

de betrokken gemeente, het Bestuur voor Stedebouw en
Ruimtelijke Ordening van het Gewest, de Gewestelijke
Executieve, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschap-
pij zijn op gelijkwaardige wijze in de commissie verte-
genwoordigd.

2° ; het Voorzitterschap van de Commissie wordt
waargenomen door een vertegenwoordiger aangewezen
door een behorende tot het College van Burgemeester
en Schepen bedoeld in 1°. Het College van Burgemees-
ter en Schepen draagt eveneens zorg voor het secreta-
riaat van de Commssle.

VERANTWOORDING
Dezelfde wijze van vertegenwoordiging als bij het College van

Burgemeesters en Schepenen moet behouden blijven evenals de
organisatie van het Voorzitterschap en het Secretariaat van de
Commissies.

Aangezien de geest van de overlegcommissies erin bestaat een
overleg te houden tussen de besturen en de overheid, en het overleg
slechts een advies verstrekt, is het niet opportuun dat de leden van
de overlegcommissies zich onthouden over de vergunnings- of attest-
aanvragen die door het orgaan dat ze vertegenwoordigen wordt
gegeven.

Nr. 15

Hoofdstuk VI
De titel « Stedebouwkundig College » te wijzigen

door « Commissie van beroep ».

VERANTWOORDING
Het woord « college » schept verwarring en wijst niet op de taak

van beroep.

Nr. 16

Artikel 13
De woorden « Stedebouwkundig College » door de

woorden « Commissie van beroep » te vervangen.

VERANTWOORDING
Het woord « college » schept verwarring en wijst niet op de taak

van beroep.

Au dernier alinea, remplacer les 1°, 2° et 3° par :
« J° : Ie College des Bourgmestre et Echevins de la

commune concernee, I'Administration de I'Urbanisme
et de I'Amenagement du Territoire de la Region, I'Exe-
cutif de la Region, la Societe de Developpement Regio-
nal sont representes sur un pied d'egalite a la Commis-
sion.

2": la Presidence de la Commission est assuree par un
des representants du College des Bourgmestre et Eche-
vins vises au 1° et designe a cettefin par [edit College. Le
College des Bourgmestre' et Echevins pourvoit egale-
ment au secretariat de la Commission. »

JUSTIFICATION
II faut conserver le mode de representativite actuel des Colleges

des Bourgmestre et Echevins de meme que 1'organisation des
Presidence et Secretariat de Commission.

Etant donn6 que 1'esprit des Commissions de concertation est
d'effectuer une concertation entre administrations et pouvoirs
publics, et que la concertation ne remet qu'un avis, il n'cst pas
opportun que les membres des commissions de concertation s'ab-
stiennent sur les demandes de permis ou de certificat qui emanent de
1'organe qu'ils representent.

?15

Chapitre VI
Modifier le litre « College d'urbanisme » par « Com-

mission de recours ».

JUSTIFICATION
Le terme « college » introduit une confusion et ne designe pas la

mission de recours.

?16

Article 13
Remplacer les mots « College d'urbanisme » par les

mots « Commission de recours ».

JUSTIFICATION
Le terme « college » introduit une confusion et ne fait aucune

reference a la mission de recours.
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Nr. 17 ?17

Artikel 13 Article 13

1. In het 2de lid de vvoorden « drie deskundigen » door
de woorden « vijf deskundigen » te vervangen.

2. In het 2de lid de laatste zin te doen vervallen.

1. Au 2" alinea, remplacer les mots « trois experts »
par les mots « cinq experts ».

2. Au 2' alinea, supprimer la derniere phrase.

VERANTWOORDING

Er moet vermeden worden dat een te klein aantal vaste leden een
systematisch beroep op de plaatsvervangers betekent in geval van
afwezigheid.

Bijgevolg moet het aantal deskundigen op 5 worden gebracht en
de plaatsvervangers afgeschaft.

JUSTIFICATION

II faut eviter que Ie trop faible nombre de membrcs effectifs
implique Ie recours systematique aux suppleants en cas d'absence.

II y a done lieu de porter Ie nombre des experts a 5 et de supprimer
les suppleants. •

Nr. 18 ?18

Artikel 13 Article 13

In het 2de lid de woorden « de Executieve » door de
woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » te
vervangen.

Au 2" alinea, remplacer les mots «1'Executif » par les
mots « Ie Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale ».

VERANTWOORDING

Het gaat hier om de benoeming van leden van een beroepsinstan-
tie tegen beslissingen die van de Executieve kunnen komen.

Het is logisch dat deze instantie, om in de nodige onafhankelijk-
heid haar taak te kunnen uitoefenen niet door de Executieve kan
worden aangewezen.

JUSTIFICATION

II s'agit ici de la nomination de membres d'une instance de recours
b 1'encontre de • decisions qui peuvent provenir de 1'Executif.

Cette instance ne peut logiquement pas etre designee par 1'Execu-
tif pour fonctionner dans 1'independance necessaire & sa mission.

Nr. 19 ?19

Artikel 13 Article 13-

In 2de lid, toe te voegen aan het slot : « de
deskundigen kunnen in geen geval een verkozen open-
baar mandaat uitoefenen noch personeelslid van de
Gewestelijke Overheidsdiensten zijn ».

Au 2° alinea, ajouter in fine : « Les experts ne
pourront en aucun cas exercer de mandat public electif
ni etre agent des services publics regionaux ».

VERANTWOORDING

Deze voorwaarden van onverenigbaarheid zijn absoluut noodza-
kelijk om de zeifstandigheid en de onpartijdigheid van de deskundi-
gen te waarborgen.

JUSTIFICATION

Ces conditions d'incompatibilite sont indispensables pour garantir
1'independance et 1'impartialite des experts.

Nr.20

Artikel Ibis (nieuw)

Een (nieuw) artikel Ibis in te voegen, luidend :

?20

Article 7bis (nouveau)

Inserer un article Ibis (nouveau), libelle comme suit;
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De legistiek kan niet als tegenargument worden gebruikt. De
verschillende Europese wetgevingen maken in hun eerste artikelen
gewag van de nagestreefde doelstellingen (zie richtlijn over de
effectenstudies of over de afvalstoffen twee welgekende gevallen).

In onze korte pariementaire geschiedenis hebben wij eveneens
reeds de beginselen verkondigd : in het geval van de ordonnantie
houdende de wijziging van de organisatie van de MIVB, hebben wij
de erkenning van her recht op mobiliteit ingeschreven, in de
ordonnantie over de afvalstoffen hebben wij, zoals in de richtlijn de
doelstelling van de vermindering van afvalstoffen, hun verwerking
en venvijdering opgenomen. Dit zijn voorbeelden die op nuttige
wijze als inspiratiebron voor, de ordonnantie over stedebouw zouden
kunnen dienen.

De inwerkingstelling van deze beginselen en middelen om deze
doelstellingen te bereiken verschillen volgens de politieke keuzen
van de verschillende meerderheden.

La legistique ne peut etre opposes comme argument. Les differen-
tes legislations europeennes font etat dans leurs premiers articles des
objectifs poursuivis (voir la directive sur les etudes d'incidences ou
les dechets pour citer deux cas bien connus).

Dans notre courte histoire pariementaire nous avons egalement
deja enonce des principes : dans les cas de 1'ordonnance modifiant
1'organisation de la STIB, nous avons inscrit la reconnaissance du
droit a la mobilite, dans 1'ordonnance sur les dechets nous avons
inscrit, comme cela etat Ie cas de la directive 1'objectif de la
reduction des dechets et leur recyclage et de leur elimination. II
s'agit la d'exemples qui pourraient utilement inspirer 1'ordonnance
sur 1'urbanisme. •

La mise en ceuvre de ces principes et les moyens pour atteindre ces
objectifs varient selon les orientations politiques des differentes
majorites.

Nr. 21

Artikel 2

Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :

« Artikel 2

De ontwikkeling van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest wordt vastgelegd door de volgende plannen en
schema's :

1. het gewestelijk ontwikkelingsschema;

2. het gewestelijk plan van aanleg;

3. het bijzonder plan van aanleg. »

?21

Article 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Article 2

Le developpement de la Region de Bruxelles-Capitale
est fixe par les plans et schemas suivants :

1. le schema regional de developpement;

2. le plan regional d'amenagement;

3. le plan particulier d'amenagement. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De hierarchic en het aantal plannen die de gewestelijke ontwikke-
ling regelen moeten worden herzien.

Aan de top geeft een gewestelijk « ontwikkelingsschema » dat de
grote beginselen van het gewestelijk beleid aan. Dit is een schema
wegens zijn zuiver richtinggevende waarde.

Dan komt het gewestelijk plan van aanleg dat de bestemmingen
bepaalt. Het heeft een reglementerende waarde en bindende kracht.
De bijzondere plannen van aanleg, op een lager niveau, steunen
erop en geven nog meer concrete details.

De term « aanleg » is beter dan « bestemming » om de verplichte
plannen aan te wijzen. De benaming « bestemming » is overgeno-
men uit het functionalisme en is beperkend. De ruimte mag
inderdaad niet enkel tot zijn gebruikswaarde worden herieid.
Bovendien, poogt dit de gemengdheid van de functies te ontkennen
door het naast elkaar plaatsen van de gebieden die voor een bepaald
gebruik zijn gestemd en worden bepaald kenmerken van de planning
zoals de verkeersproblemen, het aspect van de gebouwen enz. niet
opgenomen.

Daarbij zou de verandering van benaming van de bijzondere
plannen van aanleg in BBP het publiek, dat net aan de benaming
BPA begon te wennen, in verwarring kunnen brengen.

La hierarchic et le nombre de plans qui president au developpe-
ment regional doivent etre revus.

Au sommet, un « schema » regional de developpement fournit les
grandes orientations de la politique regionale. C'est un schema en
raison de sa valeur purement indicative.

Vient ensuite le plan regional d'amenagement qui determine les
affectations. II a valeur reglementaire et force obligatoire. Les plans
particuliers d'amenagement, situes a une echelle inferieure, s'en
inspirent en rentrant davantage dans les details concrets.

Le terme « amenagement » est plus heureux que celui d'« affecta-
tion du sol » pour designer les plans obligatoires. La denomination «
affectation du sol » est heritee du fonctionnalisme et reductrice.
1'espace ne peut en effet etre r<Sduit a sa seule valeur d'usage. En
outre, elle tend a nier la mixite des fonctions en suggerant la
juxtaposition de zones affect6es a un usage determine et n'englobe
pas certains aspects de la planification comme les questions de
circulation, d'aspects des immeubles, etc.

De plus, le changement d'appellation des plans particuliers
d'amenagement en PPAS risque de desorienter le public qui
commencait seulement a s'habituer a 1'appellation PPA.
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Nr.22

Artikel 3

Dit artikel te doen vervallen.

?22

Article 3

Supprimer cet article.

Nr.23 ?23

Artikel 4 Article 4

Dit artikel te vervangen als volgt:

« Artikel 4:

Elk jaar, uiterlijk op het einde van het eerste kwar-
taal, legt de Executieve de Brusselse Hoofdstedelijke.
Raad een verslag voor dot tenminste de volgende ele-
menten bevat:

- de stand van taken van de plannen die in uitwerking
zijn of gewijzigd warden en de richtingen die ze
bevatten;

- de aangenomen plannen met hun letterlijke voor-
schriften;

- de aangenomen of gewijzigde bouwverordeningen;

- de statistieken betreffende de afgeleverde stedebouw-
kundige vergunningen en attesten met vermelding van
ondermeer het aantal, het soort en de visualisering
van de afwijkingen op de plannen; »

VERANTWOORDING

Het gaat erom de verplichting tot infonnatie van de Executieve
ten opzichte van de Raad nader te beschrijven en de minimumin-
houd van het jaarlijks verslag dat zij moet indienen vast te stellen.
Het gaat zowel over de planning als over de afgifte van stedebouw-
kundige attesten en vergunningen en een globaal inzicht in de nale-
ving van de wetgeving en de vertaling op het terrein wordt mogelijk.

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Article 4 :

Chaque annee, au plus tard a la fin du 1" trimestre,
I'Executif depose sur Ie bureau du Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale un rapport comportant, au
moins, les elements suivants :

- I'etat d'avancement des plans en cours d'elaboration
ou de modification et les orientations qui y president;

- les plans adoptes avec les prescriptions litterales qui
s'y rapportent;

- les reglements de batisse adoptes ou modifies;

- les statistiques concernant les permis et les certificats
d'urbanisme delivres avec, notamment, Ie nombre, Ie
type, et la visualisation des derogations aux plans; »

JUSTIFICATION

D s'agit de preciser 1'obligation d'information de 1'Executif vis-a-
vis du Conseil en fixant Ie contenu minimum du rapport annuel qu'il
doit deposer. Celui-ci a trait a la fois a la planification et a la deli-
vrance des permis d'urbanisme et doit permettre de donner une idee
globale du respect de la reglementation et de sa traduction .sur Ie
terrain.

Nr.24 ?24

Artikel 8 Article 8

Dit artikel aan te vullen als volgt:

« De Executieve waarborgt de openbaarmaking van alle
aanvragen voor stedebouwkundige vergunningen of
attesten die aan een openbaar onderzoek warden onder-
worpen door middel van een periodieke officiele publi-
katie. »

Completer cet article par 1'alinea suivant:

« L'Executif assure la publicite de toutes les deman-
des de permis ou de certificat d'urbanisme qui sont
soumises a enquete publique par Ie biais d'une publica-
tion officielle periodique. »

VERANTWOORDING

De regelmatige publikatie van de vergunnings- of attestaanvragen
die aan openbaar onderzoek worden onderworpen zou het werk van
degenen die de dagelijkse actualiteit ter zake volgen moeten
verlichten door hen een basisdocument voor hun working en hun
analyse ter hand te stellen.

JUSTIFICATION

La publication reguliere des demandes de permis ou de certificats
qui sont soumises a enquete publique devrait permettre d'alleger Ie
travail de ceux qui suivent 1'actualue quotidienne en la matiere en
mettant a leur disposition un document qui serve de base a leur
action et a leur analyse.
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Nr: 25 ?25

Artikel 9 Article 9

In lid 2 de woorden « gemeentelijke ontwikkelings-
plannen » door de woorden « bijzondere bestemmings-
plannen » te vervangen.

Au 2° alinea, remplacer les mots « plans communaux
de developpement » par les mots « plans particuliers
d'affectation du sol».

VERANTWOORDING

De gewestelijke Commissie moet haar advies geven over alle
aspekten van de stedelijke planning zodat de coherentie en de
eenheid worden bevorderd. Aldus is het aangewezen de bijzondere
bestemmingsplannen aan haar analyse te onderwerpen.

In de mate waarin naar onze mening de gemeentelijke ontwikke-
lingsplannen rnoeten worden afgeschaft, moet men deze weglaten.

JUSTIFICATION

La commission regionale doit donner son avis sur tous les aspects
de la planification urbaine, de maniere a favoriser sa coherence et
son unite. Aussi convient-il de soumettre les plans particuliers
d'affectation du sol a son analyse.

Dans la mesure ou les plans communaux de developpement
doivent, a notre avis, etre supprimes, il faut les omettre.

Nr.26 ?26

Artikel 9 Article 9

In lid 3 het woord « en » te vervangen door een
komma en toe te voegen aan het slot « en de bijzondere
bestemmingsplannen ».

Au 2" alinea, remplacer Ie mot« et » par un virgule et
ajouter in fine les mots « et des plans particuliers
d'affectation du sol».

VERANTWOORDING

De Gewestelijke Commissie moet haar advies geven over alle
aspekten van de stedelijke planning zodat de coherentie en de
eenheid worden bevorderd. aldus is het aangewezen de bijzondere
bestemmingsplannen aan haar analyse te onderwerpen.

JUSTIFICATION

La Commission regionaie doit donner son avis sur tous les aspects
de la planification urbaine, de maniere a favoriser sa coherence et
son unite. Aussi convient-il de soumettre les plans particuliers
d'affectation du sol a son analyse.

?.27

Artikel 9

Het vierde lid van dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Het heeft geen zin een raadgevend orgaan te vragen de Execu-
tieve een verslag van zijn werkzaamheden te overhandigen. Noch de
Economische en Sociale Raad, noch de Brusselse Raad voor het
Leefmilieu zijn daartoe verplicht. In voorkomend geval is het de
commissie zeif die - in het besluit van de Executieve die er de
working van regelt of in haar huishoudelijk reglement - in de
opstelling van een jaarverslag voorziet.

Nr. 28

Artikel 9

Lid 8 van dit artikel aan te vullen als volgt :

« De helft vande leden zai tot de openbare sector
behoren, de andere helft tot de prive-sector. De over-

?27

Article 9

Supprimer Ie quatrieme alinea,

JUSTIFICATION

Cela n'a pas de sens de demander a un organc consultatif de
remettre a 1'Executif un rapport sur ses activites. Ni Ie Conseil
economique et social, ni Ie Conseil bruxellois de 1'environnemcnt ne
soat tenus a pareille obligation. II appartient, Ie cas echeant, a la
commission elle-meme - dans l'arret6 de 1'Executif qui en reglera Ie
fonctionnement ou dans sons reglement d'ordre interieur - de
prevoir la redaction d'un rapport annuel.

?28

Article 9

Completer Ie 8'' alinea comme suit;

« La moitie des membres sera issue du secteur public,
I'autre du secteur prive. Les pouvoirs publics, les
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heid, de economische, sociale, culturele belangen even-
als de verenigingen voor de bescherming van het
erfgoed en het leefmilieu en de beroepsverenigingen
voor architecten en stedebouwkundigen zijn in de
Commissie vertegenwoordigd. »

interets economiques sociaux, culturels, ainsi que les
associations de protection du patrimoine et de I'environ-
nement et les organisations professionnelles d'architec-
tes et d'urbanistes sont representes au sein de la
Commission. »

VERANTWOORDING . JUSTIFICATION

De ordonnantie mag de samenstelling van de gewestelijke Com-
missie niet alleen aan de Executieve laten. Sommige beginselen
moeten erin worden bepaald zoals de verdeling tussen de openbare
en de prive-sector en de aanwezigheid van vertegenwoordigers van
de verschillende Brusselse socio-economische kringen.

L'ordonnance ne doit pas laisser la composition de la Commission
regionale aux seuls soins de 1'Executif. Quelques principes doivent y
etre definis comme la repartition entre secteurs public et prive et la
presence de repr6sentants des differents milieux socio-6conomiques
bruxellois.

Nr. 29

Artikel 10

Secundo van lid 2 te doen vervallen.

?29

Article 10

Au 2' alinea, supprimer Ie secundo.

VERANTWOORDING " JUSTIFICATION

Het heeft geen zin een raadgevend orgaan te vragen de Execu-
tieve een verslag van zijn werkzaamheden te overhandigen. Noch de
Economische en Sociale Raad, noch de Brusselse Raad voor het
Leefmilieu zijn daartoe verplicht. In voorkomend geval is het de
conunissie zeif die - in het besluit van de Executieve die er de
working van regelt of in haar tiuishoudelijk regelement - in de
opstelling van een jaarverslag voorziet.

Cela n'a pas de sens de demander a un organe consultatif de
remettre a 1'Executif un rapport sur ses activites. Ni Ie Conseil
economique et social, ni Ie Conseil bruxellois de 1'environnement ne
sont tenus a pareille obligation. II appartient. Ie cas echeant, a la
commission elle-meme - dans 1'arrete de 1'Executif qui en reglera Ie
fonctionnement ou dans son reglement d'ordre interieur-^de prevoir
la redaction d'un rapport annuel.

Nr.30 ?30

Artikel 3 Article 3

In de eerste regel, het woord « Bij » te vervangen
door de woorden « Bij de nitwerkingsprQcedure van de
plannen en bij de... ».

A la premiere ligne, remplacer Ie mot « Dans » par
les mots « Dans ['elaboration des plans et lors de... ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het genoemde beginsel dient ook voor de uitwerkingsprocedure
van de plannen van toepassing te zijn.

Le principe enonce doit s'appliquer egalement dans 1'elaboration
des plans.

Nr. 31 N° 31

Artikel 5

1. In het eerste lid, de tweede zin te doen vervallen.
2. In het tweede lid, het eerste woord te doen verval-

len.
3. Een derde lid toe te voegen; luidend : « De bindende

kracht en de reglementerende waarde van de plan-
nen worden verduidelijkt voor elk der plannen in de
bijzondere bepalingen ».

Article 5

1. Au premier alinea, supprimer la deuxieme phrase.
2. Au deuxieme alinea, supprimer le premier mot.

3. Ajouter un troisieme alinea libelle comme suit: « La
force obligatoire et la valeur reglementaire des plans
sont precisees pour chacun d'euxpar les dispositions
particulieres ».
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. Zie punt 3.

B. « Alle » is overbodig.

C. Niet alle plannen hebben bindende kracht en reglementerende
waarde. Het gewestelijke ontwikkelingsplan en de gemeentelijke
ontwikkelingsplannen bevatten immers voornamelijk richtingge-
vende bepalingen.

A. Voir point 3.

B. « Tous » est superflu.

C. Tous les plans n'ont pas force obligatoire et valeur reglementaire
dans toutes leurs dispositions. En effet. Ie plan.regional de
developpement et les plans communaux de developpement
contiennent essentiellement des dispositions indicatives.

Nr.32 ?32

Artikel 2 Article 2

1. In het Iste lid punt 2 te vervangen door wat volgt
« 2° het gewestelijk plan van aanleg •».

2. In het Iste lid punt 4 te vervangen door wat volgt
« 4" het bijzonder plan van aanleg ».

1. An 1" alinea, remplacer Ie point 2 par ce qui suit
« 2° plan regional d'amenagement».

2. Au 1'" alinea, remplacer Ie point 4 par ce qui suit
« 4" Ie plan particulier d'amenagement ».

Nr.33 ?33

Artikel 5 Article 5

Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :

« Artikel 5 :

De ontwikkelingsplannen hebben een richtingge-
vende waarde. De bestemmingsplannen hebben een
reglementaire waarde en bindende kracht.

Voor het overige, wordt de regelementaire waarde en
de bindende kracht van de bestemmingsplannen voor
ieder door bifzondere bepalingen verduidelijkt.

De plannen blijven van kracht tot op het ogenblik dat
ze, als gevolg van een wijziging door andere plannen
warden vervangen. »

Reroplacer cet article par la disposition suivante :

« Article 5 :

Les plans de developpement ont valeur indicative,
Les plans d'affection du sol ont valeur reglementaire et
force obligatoire.

Pour Ie surplus, la valeur reglementaire et la force
obligatoire des plans d'affectation du sol sont precisees
pour chacun d'eux par les dispositions particulieres,

Les plans demeurent en vigueur jusqu'au moment ou
d'autres plans lew sont substitues a la suite d'une
modification. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Al de bepalingen van het GOP, dat een in de tijd beperkte
geldighcidsduur heeft (4 jaar), kunnen slechts een richtinggevende
waarde hebben ook inzake bodembestemming. Op straffe van in
diskrediet gebracht te worden, mag de territoriale planning, de
grillen van het conjunctureel beleid van het ogenblik niet volgen en
niet voortdurend overhoop gehaald worden. Rekening houdend met
zijn doelstellingen, is er een langere geldigheidsduur voor nodig en
kan het slechts worden gewijzigd met kleine gedeeltelijke verande-
ringen om onzekerheid en incoherentie te vermijden.

Op straffe van verwarring en juridische onzekerheid, is de
vermenging van richtinggevende en verplichte bepalingen in een-
zeifde plan trouwens te verbieden. Het ontwikkelingsplan, met poli-
tick karakter, moet richtinggevend blijven : de intenties en de pro-
jecten inzake ontwikkeling worden in plannen omgezet. Het is een
richtschema, een plan ter orientatie waarnaar wordt verwezen bij de
uitwerking van de bestemmingsplannen. Het dient als gedragslijn
waarnaar de actie op het plan van de mimtelijke ordening zicb richt.

Comme Ie PRD a une duree de validite limitee dans Ie temps
(4 ans), il ne peut avoir qu'une valeur indicative dans toutes ses
dispositions, y compris celles qui ont trait a 1'affection du sol. La
planification territoriale ne peut, sous peine d'etre discreditee,
suivre les caprices de la conjoncture politique du moment et etre
continuellement chamboulee. Compte tenu de ses objectifs, elle pos-
tule un terme de validite plus long et ne peut etre modifiee que par
petites touches partielles, sous peine d'insecurite et d'incoherence.

Sous peine de confusion et d'insecurite juridique. Ie melange de
dispositions indicatives et obligatoires dans un meme plan est par
ailleurs a proscrire. Le plan de developpement & caractere politique,
doit rester indicatif; il traduit, sous forme de plans, des intentions et
des projets en matiere de developpement. C'est un schema direc-
teur, un plan d'orientation, auquel on se refere lors de 1'elaboration
des plans d'affectation du sol. II sert de ligne de conduite, de tuteur a
Faction sur le plan de 1'amenagement du territoire.
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De uitwerking van twee soorten plannen - ontwikkelings- en
bestemmingsplannen - moet onderscheiden worden. Het is de taak
van de aan de macht zijnde politieke overheid zyn intenties -
opgenomen in het ontwikkelingsplan - te vertalen in bestemmings-
plannen. Deze ondoordringbaarheid tussen de verschillende soorten
plannen is des te meer verantwoord omdat het gewestelijke plan een
beperkte waarde in de tijd heeft terwiji de plannen van aanleg, op
straffe van permanente juridische onzekerheid, moeten blijven.

L'elaboration des deux types de plans - plan de developpement et
plan d'affectation - doit rester distincte. II appartient au pouvoir
politique en place de traduire ses intentions - contenues dans Ie plan
de developpement - dans les plans d'affectation. Cette etancheite
entre les differents types de plan est d'autant plus justifiee que Ie
plan regional a une valeur limitee dans Ie temps alors que les plans
d'amenagement ont, sous peine d'insecurite juridique permanente,
une vocation de permanence.

Nr. 34

Artikel 8

In het eerste lid een quinto toe te voegen, luidend :

« 5" de onderwekstermijn wordtop 30 dagen bepaald
tenzij een wettelijke of verordenende bepaHng erin
voorziet.»

VERANTWOORDING

?34

Article 8

Au premier alinea, ajouter un quinto redige conune
suit:

« 5" A moins qu'une disposition legale ou reglementaire
Ie prevoit, Ie delai d'enquete est fixe a 30 jours. »

JUSTIFICATION

De onderzoekstermijn staat eveneens bij de voornaamste beginse-
len die in de ordonnantie moeten voorkomen. Er moet natuurlijk
een bepaalde marge worden gelaten maar het is opportuun in een
termijn « van gemeen recht » te voorzien voor het geval waarin de
bijzondere bepalingen dit niet hebben verduidelijkt. Dit is onder
meer het geval voor de bouwvergunning onderworpen aan een open-
baar onderzoek w aarvoor geen termijn is bepaald, terwiji de
uitwerkingsprocedure van de plannen van aanleg dit wel doet.-

Le d6Iai d'enquete figure egalement parmi les principes essentiels
qui doivent figurer dans 1'ordonnance. Une marge de manoeuvre doit
certes etre laissee mais il est opportun de prevoir un delai « de droit
commun » au cas ou des dispositions particulieres ne 1'auraient pas
precise. C'est notammentle cas des permis de batir soumis & enquete
publique pour lesquels aucun delai n'est prevu alors que la proce-
dure d'elaboration des plans d'amenagement precise ce delai.

Nr. 35 N° 35

Artikel 11 Article 11

In het 4de lid, primo te vervangen door wat volgt:

« 1° Het College van Burgemeester en Schepenen, de
Administrate voor stedebouw en Ruimtelijke Orde-
ning, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, het
Brussels Instituut voor Milieubeheer en het bestuur voor
het patrimonium zijn in de Commissie vertegenwoor-
digd.»

VERANTWOORDING

Au 4° alinea, remplacer le primo par ce qui suit:

« I" Le College des bourgmestre et echevins, I'Admi-
nistration de I'urbanisme et de I'amenagement du terri-
toire, la Societe de developpement regional, I'lnstitut
bruxellois pour la gestion de I'environnement et I'admi-
nistration du patrimoine sont representes au sein de la
commission. »

JUSTIFICATION

Er blijkt uit het antwoord van de Staatssecretaris tijdens de
algemene bespreking, dat de Executieve zich ertoe had verbonden
zich uit de overlegcomite's terug te trekken en er tegelijkertijd het
BIM en het bestuur voor het patrimonium bij te betrekken. Dit
amendement concretiseert deze verbintenis.

II resulte de la reponse du Secretaire d'Etat lors de la discussion
generate que 1'Executif s'engageait & se retirer des commissions de
concertation et a y associer a la fois 1'IBGE et 1'administration du
patrimoine. Le present amendement concretise cet engagement.

?.36 ?36

Artikel 14 Article 14

De woorden « gemeentelijike ontwikkelingsplannen »
te doen voorafgaan door de woorden « het gewestelijk
ontwikkelingsplan, het gewestelijk bestemmingsplan,
de ».

Faire preceder les mots « plans communaux de deve-
loppement » par les mots « le plan regional de deve-
loppement, le plan regional d'affectation du sol, les ».
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VERANTWOORDING

De voorafgaande erkenning moet vereist worden voor de kandi-
daat-ontwerpers van alle plannen van aanleg, en niet enkel voor
sommigen onder hen. Vanaf het ogenblik dat de overheid beslist een
beroep te doen op een studiebureau, in gelijk welk stadium van
voorbereiding van een plan, mag zij zich slechts tot een voorafgaand
erkend bureau richten.

JUSTIFICATION

L'agreation prealable doit etre requise pour les candidats-auteurs
de tous les plans d'amenagement, et pas seulement de certains
d'entre eux. Des Ie moment ou Ie pouvoir public decide de recourir &
un bureau d'etudes a quelque stade que ce soil de la preparation
d'un plan, il ne peut s'adresser qu' a un bureau prealablement agree.

?.37

Artikel 14

Bit artikel aan te viillen met het volgende lid :

« Een voorafgaand advies van het Stedebouwkundig
College is vereist. »

VERANTWOORDING

Het lijkt ons zeer nuttig, voor de erkenning van een ontwerper van
een plan, het Stedebouwkundig College voorafgaandelijk te raadple-
gen om de bekwaamheid van een studie bureau voor de uitwerking
van plannen van aanleg te beoordelen.

?37

Article 14

Completer cet article par 1'alinea suivant :

« L'avis prealable du college d'urbaiiisme cst
requis.»

JUSTIFICATION

La consultation prealable du college d'urbanisme avant 1'agrea-
tion d'un auteur de plan nous paratt particulierement opportune
pour juger de la capacite d'un bureau d'etudes & elaborer des plans
d'amenagement,

Nr. 38 ?38

Artikel 17 Article 17

In het Iste lid, 1° het woord « culturele » toe te voegen
na het woord « sociale ».

VERANTWOORDING

De globale roeping van een ontwikkelingsplan mag de culturele
dimensie van de ontwikkeling van de hoofdstad niet voorbijgaan
want dit is essentieel indien ze de rang wil ophouden die ze wil
bereiken.

A 1'alinea 1, 1° ajouter Ie mot « cultnrels » apres Ie
mot« sociaux ».

JUSTIFICATION

La vocation globalisante du plan de developpement regional ne
doit pas ignorer- la dimension culturelle du developpement de la
capitale, qui est essentielle si elle veut tenir Ie rang auquel elle se
destine.

Nr. 39 N° 39

Artikel 17 Article 17

In lid 1, tertio aan te vullen als volgt : « en de
doelstellingen van de stadsvernieuwing ».

VERANTWOORDING

De stadsvernieuwing, sluitsteen van het gewestelijk beleid inzake
stedebouw, behoort tot de in de verklaring van de Executieve
ingeschreven prioriteiten. Het zou jammer zijn ze niet in het GOP
op te nemen die deze verklaring in feiten moet omzetten. De
algemene toestand van vele wijken doet trouwens denken dat de
stadsvernieuwing nog gedurende zeer lang een prioriteit zai zijn.

A 1'alinea 1, completer Ie tertio par ce qui suit : « et
les objectifs de la renovation urbaine ».

JUSTIFICATION

La renovation urbaine, cle de voflte de la politique regionale en
matiere d'urbanisme, figure parmi les priorites inscrites dans la
Declaration de 1'Executif. II serait dommage de ne pas 1'inclure dans
Ie PRD qui doit traduire cette declaration dans les faits. L'Etat
general de nombreux quartiers fait d'auleurs penser que la renova-
tion urbaine sera une priorite pendant longtemps encore.

?.40

Artikel 17

Lid 1 aan te vullen met een quinto, liiidend :

?40

Article 17

Completer 1'alinea 1 par un quinto
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« 5° De programmatic van de investeringen van het
Gewest inzake openbare werken, communicatie en het
oprichten van gebouwen. »

« 5° La 'programmation des investissements de la
Region en matiere de travaux publics, de communica-
tion et de construction de bailments. »

VERANTWOORDING

Inzake economische planning zijn de openbare investeringen een
van de zeidzame gebieden waarop de politieke overheid over een
bepaalde macht beschikt.

Ze inschrijven in het gewestelijk ontwikkelingsplan, waarvan de
duur dezelfde is als de zittingsperiode, zou het mogelijk maken de
Executieve tot budgettaire meerjarenplanning - de weerspiegeling
van een coherent beleid - te verplichten.

JUSTIFICATION

En matiere de planification .economique, les investissements
publics sont un des rares domaines sur lesquels )e pouvoir politique
dispose d'une certaine martrise.

Les inscrire dans Ie plan de developpement regional, dont la duree
est identique a la legislature, permettrait d 'obliger 1'Executif a une
planification budgetaire pluriannuelle qui soit Ie reflet d'une politi-
que coherente.

Nr. 41 N0 41

Artikel 8 Article 8

1. Het primo te laten voorafgaan door wat volgt :
« 7° de duur van een openbaar onderzpek mag met
korter dan vijftien dagen zijn; ».

2. De laatste regel van het 1° te vervangen door de
woorden : « van de zomer-, Paas- en Kerstvakan-
ties; ».

3. Set 3° aan te vullen met de woorden : « volgens de
door de Executieve bepaalde regels; ».

4. Het 4° te vervangen door wat volgt : « 4° iedereen
kan schriftelijk, of, indien nodig, mondeling opmer-
kingen en bezwaren maken voor de sluiting van het
openbaar onderzoek ».

1. Faire preceder Ie primo par ce qui suit : « 1" la
duree d'une enquete publique nepeut etre inferieure
a quinze jours; ».

2. Completer Ie 1° par les mots : « d'ete, de Pdques et
de Noel; ».

3. Completer Ie 3° par les mots : « selon les modalites
fixees par 1'Executif; ».

4. Remplacer Ie 4° par ce qui suit: « 4" quiconque peut
exprimer ses observations et ses reclamations par
ecrit ou, au besoin, oralement, avant la dQture de
I'enquete publique ».

VERANTWOORDING ' JUSTIFICATION

1. Het is opportuun deze verduidelijking aan te brengen op het vlak
van de algemene beginselen.

2. Het is opportuun hier te verduidelijken-dat de bedoelde school-
vakanties de zomer-, Paas- en Kerstvakanties zijn, met het oog
op de duidelijkheid (onder meer) daar artikel 115 bepaalt dat het
om deze periodes, gaat.

3. Deze aanvulling is onontbeerlijk om de verplichting te kunnen
vermijden gedurende de openingsiiren voortdurend inlichtingen
te moeten geven; dit is materieel oninogelijk. Periodes dienen te
worden vastgelegd.

4. Dit artikel vermeldt de algemene beginselen die van toepassing
zijn op de openbare onderzoeken. '
Zfl de mogelijkheid zijn opmerkingen mondeling te uiten als
beginsel in de ordonnantie vermeldt wordt, blijkt a fortiori dat
het principe van de schriftelijke uiting in de ordonnantie duide-
lijk dicnt te worden gesteld.
Bovendien dient eveneens de « bezwaren » op te nemen aan-
gezien de ordonnantie in verschillende artikels « de bezwaren en
opmerkingen » vermeldt, daar beide begrippen verschillend zijn.
Er dient nog te worden verduidelijkt dat de mondelinge uitdruk-
king een substituut is van de schriftelijke, wat duidelijk uit het
commentaar van artikel 8 blijkt.

1. U est opportun d'apporter cette precision au niveau des principes
generaux.

2. I] est opportun de preciser ici que les vacances scolaires visees
sont celles d'ete, de Paques et de Noel dans un souci de clart6
puisque notatnment 1'article 115 indique qu'il s'agit de ces
periodes.

3. Cet ajout est indispensable pour eviter de devoir foumir des
explications' pendant 1'entieretg des heures d'ouverture des
services; cela est materiellement impossible. Des periodes
devront etre fixees.

4. Cet article enonce les principes generaux applicables aux modali-
tes des enquetes publiques.
Si la possibility d'exprimer oralement ses observations est inscrite
comme principe dans 1'ordon nance, il apparatt a fortiori que Ie
principe de 1'expression ecrite se doit d'y etre mentionnS
explicitement.
De plus il faut egalement viser les « reclamations » puisque
1'ordonnance precise dans divers articles : « les reclamations et
observations », ces deux notions etant distinctes. Enfin il
convient de preciser par les termes « au besom » que 1'expres-
sions orale est un substitut de 1'expression ecrite; ce qui ressort
clairement du comrnentaire de 1'article 8.
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Nr. 42 ?42

Artikel 18 Article 18

In het vijfde lid voor de laatste zin, een zin in te
voegen luidend :

« Er wordt eveneens een bericht in het informatieblad
van de gemeente ingelast of bij gebrek daaraan in een
gratis reclameblad. »

VERANTWOORDING

Rekening houdend met de belangrijke verspreiding van de gratis
gemeentekranten en reclameblaadjes, vormen zij een ideaal aankon-
digingsmiddel van openbare onderzoeken.

Au 5" alinea, inserer, avant la derniere phrase, une
phrase redigee comme suit:

<<- Un avis est egalement insere dans Ie journal
d'information de la commune ou, a defaut, dans un
journal publicitaire gratuit. »

JUSTIFICATION

Compte tenu de 1'importante diffusion des journaux communaux
et des journaux publicitaires gratuits, ils constituent un moyen
d'annonce ideal des enquetes publiques.

Nr. 43 ?43

Artikel 18 Article 18

In het zesde lid de woorden « ontwerp-plan »te ver-
" vangen door de woorden : « het volledige dossier van

het ontwerp-plan met een verklarend synthesedocu-
ment».

Au 6' alinea, remplacer les mots «Ie projet de plan »
par les mots : « Le dossier complet du projet de plan
accompagne d'un document de synfhese explicatif*.

VERANTWOORDING

Alle documenten die deel uitmaken van het ontwerp moeten aan
het openbaar onderzoek worden onderworpen. Om de lezing ervan
te vergemakkelijken moet er een verklarend synthesedocument
bijgevoegd worden.

JUSTIFICATION

Tous les documents qui font partie du projet de plan doivent etre
soumis a enquete. Pour en faciliter la lecture, un document de
synthese explicatif doit les accompagner.

?.44 ?44

Artikel 18 Article 18

In het negende lid, voor de eerste zin, de volgende
zinnen in te voegen :

« Binnen de vijftien dagen na ontvangst van het
dossier organiseert de Gewestelijke Commissie een
openbare hoorzitting waar de personen die het tijdens
de onderzoekstermijn hebben gevraagd, gehoord war-
den. Hun opmerkingen worden in de notulen opgete-
kend. »

Au 9" alinea, inserer les phrases suivantes apres la
premiere phrase :

« Dans les quinze jours de la reception du dossier, la
Commission regionale organise une seance d'audition
publique au cours de laquelle les personnes qui en ont
fait la demande dans le delai d'enquete sont entendues.
Lews observations sont consignees dans un proces-
verbal. »

VERANTWOORDING

Om beter ingelicht te worden moet de Gewestelijke Commissie op
dezelfde wijze als de overlegcommissies, in het kader van de
uitwerking van het BPA, een hoorzitting organiseren waar de
personen die het wensen him opmerkingen kunnen maken. Een
dergelijke procedure geeft de mogelijkheid de waaier van uitge-
drukte adviezen te verbreden en de openbare hoorzittingen, die een
democratische verworvenheid zijn, uit te breiden tot het niveau van
de Gewestelijke Plannen.

JUSTIFICATION

Pour etre davantage dclairee, la Commission r6gionale doit, de la
meme facon que les Commissions de concertation dans le cadre de
1'elaboration des PPAS, organiser une s6ance d'audition au cours de
laquelle les personnes qui le souhaitent peuvent exprimer leurs
observations. Une telle procedure permet d'elargir 1'eventail des
avis exprimes et d'etendre auniveau des plan regionaux 1'acquis
democratique que constituent les auditions publiques.
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Nr. 45 N° 45

Artikel 18 Article 18

In het negende lid, in de tweede zin in te voegen, na
de woorden « de Gewestelijke Commissie » de woor-
den : « onderzoekt de nauwgezetheid en de gegrond-
heid van de waarnemingen en adviezen en maakt een
omstandige synthese op deze basis. »

VERANTWOORDING

Om meer baat te hebben van de tijdens het onderzoek uitgedrukte
klachten en adviezen van de verschillende instanties, moet de
Gewestelijke commissie er de nauwgezetheid en de gegrondheid van
kunnen onderzoeken (zie F. Haumont, Urbanisme p. 149) en er de
synthese van maken om zijn eigen advies te stofferen en de
Executieve, belast met de uitwerldng van het definitieve plan, de
mogelijkheid te geven over de voornaamste gegevens in deze
adviezen te beschikken.

Au 9° alinea, deuxieme phase, apres les mots « La
Commission regionale », inserer les mots : « examine la
regularite et Ie bien-fonde des observations et avis
qu'elle a recueillis, en fait une synthese circonstancee et,
sur cette base ».

JUSTIFICATION

Pour tirer Ie meilleur profit des reclamations formulees pendant
1'enquete et des avis des differentes instances, la Commission
regionale doit pouvoir en examiner la regularite et Ie bien-fonde
(voir F. Haumont, Urbanisme, p. 149) et en faire la synthese a la fois
pour etayer son propre avis et pour permettre a^ I'Ex&utif, charge de
1'elaboration du plan definitif de disposer des donnees essentielles
contenues dans ces avis.

Nr.46 • ?46

Artikel 18 Article '18

In het negende lid de woorden « 60 dagen » door «
90 dagen. »te vervangen.

, VERANTWOORDING

De verlenging van de termijn waarover de Gewestelijke Commis-
sie beschikt om zijn advies in te dienen wordt verantwoord door de
hem toebedeelde taak een openbare hoorzitting te organiseren en
een synthese te maken van de klachten en adviezen die hem werden
overhandigd.

Au 9' alinea, remplacer les mots « 60 jours » par «
90 jours ».

JUSTIFICATION

La prolongation du delai dont la Commission regionale dispose
pour remettre son avis se justifie par la tache qui lui est assignee
d'organiser une seance d'audition publique et de faire la synthese
des reclamations et avis qui lui ont et6 remis.

Nr.47 ?47

Artikel 18 Article 18

In het laatste lid, in het begin van de eerste zin de vol-
gende woorden toe te voegen : « Het volledige dossier,
samen met de synthese van de klachten en adviezen
en ».

VERANTWOORDING

De oorspronkelijke opstelling van de tekst laat veronderstellen
dat de Executieve het definitieve plan uitwerkt door enkel rekening
te houden met het advies van de Gewestelijke Commissie aangezien
de andere opmerkingen haar met rechtstreeks werden medegedeeld.
Integendeel, moet het volledige dossier haar worden medegedeeld
zodat zij zich op de resusltaten van het onderzoek en de raadplegin-
gen waarvan een synthese door de Gewestelijke Commissie zai
gemaakt zijn, kan baseren.

Au dernier alinea, au debut de la premiere phrase,
ajouter les mots suivants: « Le dossier complet, accom-
pagne de la synthese des reclamations et avis et de ».

JUSTIFICATION

La redaction initiate du texte laisse penser que 1'Executif elabore
le plan definitif en tenant compte du seui avis de la Commission
regionale, les autres observations ne lui etant pas communiquees
directement. II convient au contraire que 1'ensemble du dossier lui
soit transmis afin qu'il puisse s'inspirer des resultats de 1'enquete et
des consultations dont une synthese aura ete realisee par la Com-
mission regionale.

Nr.48 ?48

Artikel 18 Article 18

In het laatste lid de woorden « die het plan definitief
vaststelt»te vervangen door de woorden « die het plan
definitief uitwerkt».

Au dernier alinea, remplacer les mots « arrete defini-
tivement le plan » par les mots : « elabore le plan

' definitif ».
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VERANTWOORDING

Vermits het over een document gaat dat via letterlijke en op kaan
getekende voorschriften de politieke bedoelingen vertaalt, opgeno-
men in de verklaring van de Executieve, moet het Gewestelijk
Ontwikkelingsplan in de HoofdstedeBjke Raad worden besproken.
Het plan wordt dan door de Raad goedgekeurd bij ordonnantie
waarvan de geldigheidsduur in tijd is beperkt.

JUSTIFICATION

S'agissant d'un document qui traduit, par des prescriptions
litterales et cartographiees, les intentions politiques contenues dans
la declaration de 1'Executif, Ie plan de developpement regional doit
faire 1'objet d'un debat au Conseil regional. Au terme de celui-ci, Ie
plan est adopte par Ie Conseil par voie d'ordonnance dont la duree
de validite est limitee dans Ie temps.

Nr. 49 ?49

Artikel 18 Article 18

In het laatste lid, in de laatste zin, de woorden « het
advies van de Gewestelijke Commissie » te vervangen
door de woorden « het geheel van uitgedrukte advie-
zen ».

Au dernier alinea, derniere phrase, remplacer les
mots « 1'avis de la Commission regionale » par les
mots : « de I'ensemble des avis exprimes ».

VERANTWOORDING

Logisch gevolg van amendement 21. Vanaf het ogenblik dat alle in
synthese gebrachte opmerkingen haar worden overhandigd, kan de
Executieve er rekening mee houden voor de uitwerking van het
definitieve plan en''bijgevolg een motivatie geven voor de gevallen
wanneer hij er geen rekening mee houdt.

JUSTIFICATION

Suite logique de 1'amendement 21. Des Ie moment oti I'ensemble
des observations, synthetisees, lui sont transmises, il appartient a
1'Executif d'en tenir compte dans 1'elaboration du plan definitif et,
par voie de consequence, de motiver les cas dans lesquels il n'en
tient pas compte.

Nr.50 ?50

Artikel 19 Article 19

De drie eerste leden vervangen door de volgende
leden :

« De Executieve legt het definitieve plan, samen met
het volledige dossier van de uitwerkingsprocedure, ter
goedkeuring aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
voor.

Het plan treedt in working vijftien dagen na bekend-
making van de ordonnantie in het Belgisch Staats-
blad. »

Remplacer les 3 premiers alineas par les alineas
suivants :

« L'Executifsoumet Ie plan definitif, accompagne du
dossier complet de la procedure d 'elaboration, a {'ap-
probation du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Le plan entre en' vigueur quinze jours apres la
publication de I'ordonnance au Moniteur beige. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Vermits het over een document gaat dat via letterlijke en op kaart
getekende voorschriften de politieke bedoelingen opgenomen in de
verklaring van de Executieve omzet, moet het Gewestelijk Ontwik-
kelingsplan in de Hoofdstedelijke Raad worden besproken. Het plan
wordt dan door de Raad goedgekeurd bij ordonnantie waarvan de
geldigheidsduur in de tijd is beperkt.

De naleving van de uitwerkingsprocedure van het plan - dat niet
meer aan een gerechtelijk beroep kan worden onderworpen wan-
neer het per ordonnantie is aangenomen - wordt gewaarborgd door
de samenstelling van de Raad waarvan het pluralisme toelaat te ho-
pen dat eike onregelmatigheid zai worden opgemerkt en aange-
klaagd.

S'agissant d'un document qui traduit, par des prescriptions
litterales et cartographiees, les intentions politiques contenues dans
la declaration de 1'Executif, le plan de developpement regional doit
faire 1'objet d'un debat au Conseil regional. Au terme de celui-ci, le
plan est adopte par le Conseil par voie d'ordonnance.

Le respect de la procedure d'elaboration du plan - qui ne peut
plus faire 1'objet d'un recours judiciaire lorsqu'il est adopte par
ordonnance - est garanti par la composition du Conseil dont le plu-
ralisme permet d'esperer que toute irregularite sera soulevee et
denoncee.
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Nr.51 ?51

Artikel 19 Article 19

In het eerste lid de woorden « het plan »te vervangen
door de woorden : « het ontwerpplan, het dossier van
het openbaar onderzoek, de adviezen van de raadge-
vende instanties, van de gemeenteraden en van de
Gewestelijke Commissie, evenals het definitief plan ».

An 1" alinea, remplacer les mots « Ie plan » par les
mots : « Ie projet de plan, Ie dossier de I'enquete
publique, les avis des instances consultatives, des con-
seils communaux et de la Commission regionale ainsi
que Ie plan definitif ».

VERANTWOORDING

De Hoofdstedelijke Raad moet op de hoogte worden gehouden
van de uitwerkingsprocedure vanaf de aanneming van het ontwerp-
plan en dit tot de aanneming van het definitieve plan zodat hij tijdig
kan reageren en de Executieve interpelleren over de manier waarop
zij haar taak vervult.

JUSTIFICATION

Le Conseil regional doit etre tenu au courant de la procedure
d'elaboration des 1'adoption du projet de plan et jusqu'a 1'adoption
du plan definitif afin de pouvoir reagir en temps opportun et inter-
peller 1'Executif sur la maniere dont il s'acquitte de sa tache.

Nr.52 ?52

Artikel 19 Article 19

Het vierde lid te vervangen door het volgende lid :
« Binnen de 14 dagen die volgen op de bekendmaking
van de goedkeuringsordonnantie in het Belgisch Staats-
blad wordt het volledige plan in elk gemeentehuis ter
beschikking van de bevolking gesteld ».

Remplacer le 4' alinea par 1'alinea suivant ; « Dans
les 15 jours qui suivent la publication de I'ordonnance
d'approbation au Moniteur beige, le pan complet est
mis a disposition du public dans chaque maison com-
munale ».

VERANTWOORDING

Technisch amendement gebonden aan de eventuele aanneming
van het amendement op artikel 19, lid 1 tot 3.

JUSTIFICATION

Amendement technique lie a 1'adoption eventuelle de 1'amende-
ment a 1'article 19, alinea 1 a 3.

Nr.53 ?53

Artikel 20 Article 20

In § 3, het tweede lid te vervangen door de volgende
leden :

« De Executieve werkt het definitieve plan uit. Samen
met het volledige dossier van de uitwerkingsprocedure
legt hij het ter goedkeuring aan de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad voor.

Het plan treedt in working vijftien dagen na bekend-
making van de ordonnantie in het Belgisch Staatsblad.
De datum waarop het ophoudt geldig te zijn, wordt
daarin verduidelijkt.

VERANTWOORDING

Vermits het over een document gaat dat via letterlijke en op kaart
getekende voorschriften de politieke bedoelingen, opgenomen in de
verklaring van de Executieve omzet, moet het Gewestelijk Ontwik-
kelingsplan in de Hoofdstedelijke Raad worden besproken. Het plan
wordt dan door de Raad goedgekeurd bij ordonnantie waarvan de
geldigheidsduur in de tijd is beperkt.

Au § 3, remplacer le 2° alinea par les alineas
suivants :

« L'Executif elabore le plan definitif. II le soumet,
avec le dossier complet de la procedure d'elaboration, a
I'approbation du conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Le plan entre en vigueur quince jours apres la
publication de I'ordonnance au Moniteur beige. Celle-
ci precise la date a partir de laquelle elle cessera de
produire ses e f fe t s .

JUSTIFICATION

S'agissant d'un document qui traduit, par des prescriptions
Utterales et cartographiees, les isntentions politiques contenues dans
la declaration de 1'Executif, le plan de developpement regional doit
faire 1'objet d'un debat au Conseil regional. Au terme de celui-ci, le

-plan est adopte par le Conseil par voie d'ordonnance dont la duree
de validite est limitee dans le temps.
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De naleving van de uitwerkingsprocedure van het plan - dat niet
meer aan een gerechtelijk beroep kan worden onderworpen wan-
neer het per ordonnantie is aangenomen - wordt gewaarborgd door
de samenstelling van de Raad waarvan het pluralisme toelaat te
hopen dat eike onregelmatigheid zai worden opgemerkt en aange-
klaagd.

Le respect de la procedure d'elaboration du plan - qui ne peut
plus faire 1'objet d'un recours judiciaire lorsqu'il est adopte par
ordonnance - est garanti par la composition du Conseil dont le
pluralisme permet d'esperer que toute irregularite sera soulevee et
denoncee.

Nr. 54 ?54

Artikel 21 Article 21

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Aangezien het OOP slechts een richtinggevende waarde heeft (zie
amendement 31) moet er a fortiori geen enkele bijzondere waarde
aan het ontwerp van plan worden gegeven.

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Comme le PRD n'a qu'une valeur indicative (voir amendement 31),
aucune valeur particuliere ne doit etre a fortiori attachee au projet
de plan.

Nr. 55 N° 55

Artikel 21 Article 21

1. Het tweede lid te doen vervallen.

2. In het derde lid de woorden « in het tweede lid
opgesomde » te doen vervallen.

VERANTWOORDING

In het stadum van het ontwerpplan - namelijk voor het openbaar
onderzoek - worden de bepalingen van de andere plannen die tegen-
strijdig zijn behouden. Het is sleehts in het stadium van het defini-
tieve plan - eens dat de uitwerkingsprocedure beeindigd is - dat de
tegenstrijdige bepalingen kunnen worden opgeheven.

1. Supprimer le deuxieme alinea.

2. Au troisieme alinea, supprimer les mots « reprises
dans la liste visee ^ 1'alinea 2 ».

JUSTIFICATION

Au stade du projet de plan - soit avant 1'enquete publique - les
dispositions des autres plans qui lui sont contraires doivent etre
maintenues. Ce n'est qu'au stade du plan definitif - une fois termi-
nee la procedure 1'elaborfation - que des dispositions contraires
peuvent etre abrogees.

Nr.56

Artikel 21

1. Het tweede lid te doen vervallen.

2. In het derde lid de volgende zin toe te voegen : « Het
ontwerp-plan is voor het overige richtinggevend ».

'VERANTWOORDING

De afschaffing van dit lid verduidelijkt de opstelling en het begrip
van de oorspronkelijke tekst zonder de zin ervan te wijzigen.

?.57

Artikel 22

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Technisch amendement gebonden aan het amendement 29.

?56

Article 21

1. Supprimer le premier alinea.

2. Ajouter au troisieme alinea la phrase suivante : « Le
projet de plan est indicatif pour le surplus ».

JUSTIFICATION

La suppression de cet alinea clarifie la redaction et la comprehen-
sion du texte initial sans en changer le sens.

?57

Article 22

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Amendement technique lie a 1'amendement 29.



A-108/2- 90/91 . . . • - . -399- A-108/2 - 90/91

Nr.58 ?58

Artikel23 Article 23

De drie eerste leden door de volgende leden te
vervangen ;

« Het definitieve plan, evenals het ontwerpplan, heeft
slechts een richtinggevende waarde.

De administratieve besturen zijn echter door hun
bepalingen gebonden.

Het toekennen van hulp aan natuurlijke, dan wel
privaat- of publiekrechtelijke personen, mag slechts
gebeuren in naleving van de bepalingen van het plan. »

Remplacer les trois premiers alineas par les alineas
suivants :

« Le plan definitif, tout comme Ie pro jet de plan, n'a
qu'une valeur indicative.

Les autorites administratives sont toutefois liees par
leurs dispositions.

L'octroi d'aides a des personnes physiques ou mora-
les, privees ou publiques, ne peut se faire que dans le
respect des dispositions du plan. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het OOP kan, door de vernieuwing om de 5 jaar en de ekono-
mische gegevens van conjuncturele aard die het bevat, geen bin-
dende waarde hebben inzake bodembestemming. Het kan slechts
een richtinggevende waarde hebben in al zijn bepalingen. De territo-
riale planning mag, op straffe van diskrediet, de grillen van het poli-
tiek beleid van het ogenblik niet volgen en steeds in herziening wor-
den gesteld. Rekening houdend met zijn doelstellingen vereist het
een langere geldigheidsduur en kan het slechts word en gewijzigd
door kleine gedeeltelijke veranderingen op straffe van onveiligheid
en incoherentie.

Op straffe van verwarring en juridische onzekerheid is het
vermengen van richtinggevende en verplichte bepalingen in een-
zeifde plan, trouwens te veroordelen. Het ontwikkelingsplan met
een politick karakter moet richtinggevend blijven : het zet de
intenties en projecten inzake ontwikkeling in plannen om. Het is een
richtscheroa, een orientatieplan waarnaar verwezen wordt tijdens de
uitwerking van de bodembestemmingsplannen. Het dient als richt-
lijn, als drager van de aktie in het gewestelijk plan van aanleg.

De uitwerking van twee soorten plannen - het ontwikkelingsplan
en het bestemmingsplan - moet onderscheiden blijven. Het aan de
macht zijnde politiek beleid kan zijn intenties - opgenomen in het
ontwikkelingsplan - in bestemmingsplannen omzetten. Deze
ondoordringbaarheid tussen de verschillende soorten plannen is des
te meer gerechtvaardigd daar het gewestelijk plan een beperkte
waarde in de tijd heeft, terwiji de plannen van aanleg op straffe van
een blijvende juridische onzekerheid, bestemd zijn te blijven.

Wat het gewestelijk ontwikkelingsplan betreft, verduidelijkt de
verkiaring van de Executieve :
- Dit plan, en daar ligt het verschil met het streekplan, zai geen

bindend plan zijn in de reglementaire betekenis van het woprd,
maar zai richtingslijnen die de Executieve wenst.

- Het zai alle domeinen van menselijke aktiviteiten moeten beslaan
en de prioriteiten aanwijzen die de Executieve zich stelt. Het zai
maatregelen bevatten die de voorwaarden van toelaatbare wijzi-
gingen aan het streekplan zullen bepalen en zai bijgevolg een
politiek charter zijn van de beheerswijze.

Son renouvellement tous les cinq ans et les donnees economiques
a caractere conjoncturel qu'il convient s'opposent a ce que le PRD
ait une valeur contraignante en matiere d'affectation du sol. II ne
peut avoir qu'une valeur indicative dans toutes ses dispositions. La
planification territoriale ne peut, sous peine d'etre discredites, suivre
les caprices de la conjoncture politique du moment et etre continuel-
lement mise en revision. Compte tenu de ses objectifs, elle postule
un terme de validite plus long et ne peut etre modifiee que par
petites touches partielles, sous peine d'insecurite et d'incoherence.

Sous peine de confusion et d'insecurite juridique, le melange de
dispositions indicatives et obligatoires dans un meme plan est par
ailleurs a proscrire. Le plan de developpement, a caractere politi-
que, doit rester indicatif : il traduit, sous forme de plans, des inten-
tions et des projets en matifere de developpement. C'est un schema
directeur, un plan d'orientatiori, auquel on se refere lors de 1'elabo-
ration des plan d'affectation du sol. II sert de ligne de conduite, de
tuteur a 1'action sur le plan de 1'amenagement du territoire.

L'elaboration des deux types de plans - plan de developpement et
plan d'affectation - doit rester distincte. II appartient au pouvoir
politique en place de traduire ses intentions - contenues dans le plan
de developpement - dans les plans d'affectation. Cette etancheite
entre les differents types de plan est d'autant plus justifies que le
plan regional a une valeur limitee dans le temps alors que les plans
d'amenagement out, sous peine d'insecurite juridique permanente,.
une vocation de permanence.

A propos du plan de developpement regional, la declaration de
1'Executif precise :
- Ce plan, a la difference du plan de secteur, ne sera pas un plan

contrairement au sens reglementaire du terme, mais sera indicatif
des axes de developpement voulus par 1'Executif.

- II devra recouvrir tous les secteurs de 1'activite humaine en
indiquant les priorites que 1'Executif se fixe. II contiendra des
mesures qui fixeront les conditions des modulations admissibles au
plan de secteur et sera done une charte politique sur la maniere
dont il doit etre gere.

Nr.59

Artikel 23

In het vierde lid, de woorden « met uitzondering van
de bepalingen die betrekking hebben op de bodembe-
stemming »te doen vervallen.

?59

» Article 23

Au 4" alinea, supprimer les mots « a 1'exception des
dispositions relatives a 1'affectation du sol ».
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VERANTWOORDING

Aangezien alle bepalingen van het plan een richtinggevende
waarde hebben, is het verschil tussen de bepalingen die al dan niet
gevolgen hebben voor de bodembestemming, niet meer verant-
woord. Ze houden op geldig te zijn een jaar na de vemieuwing van
de Hoofdstedelijke Raad.

JUSTIFICATION

Toutes les dispositions du plan ayant valeur indicative, la distinc-
tion entre celles qui ont ou non un effet sur 1'affectation du sol ne se
justifie plus. Elles cessent toutes de produire leurs effets un an apres
Ie renouveUement du Conseil regional.

Nr. 60 N° 60

Artikel 24 Article 24

Een tweede lid toe te voegen luidende : « De plannen
waarvan een of de bepalingen opgeheven zijn, warden
in het jaar volgend op deze opheffing, herzien ».

Ajouter un second alinea redige conune suit: « Les
plans dont une ou des dispositions ont ete abrogees sont
revises dans I'annee qui suit cette abrogation ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De verplichting de plannen waarvan sommige bepalingen afge-
'schaft werden te herzien, beantwoordt aan de logica van het ontwerp
(zie artikel 28, lid 4, dat daarin enkel voor de GBP's voorziet) en
verhoogt de leesbaarheid en dejuridische zekerheid van de plannen.

Inderdaad, bij gebrek aan een wijziging, moet er verwezen
worden naar het hogere plan dat de intrekkende bepaling bevat om
het nieuwe beleid van het ondergeschikte plan te vatten. Dit kleine
spelletje zou kunnen verlengd worden indien er voortdurend intrek-
kingen komen.

L'obligation de revision des biens dont certaines dispositions ont
ete abrogees repond a la logique du projet (voir article 28, alinea 4
qui Ie prevoit pour Ie seui PRAS) et augmente la lisibilite et la
securite juridique des plans.

En effet, en 1'absence de modification, il faudra s'en referer au
plan superieur qui contient la disposition abrogatoire pour saisir
1'economie nouvelle du plan inferieur. Ce petit jeu de piste risque
d'etre allonge si des abrogations en cascade sont intervenues.

Nr. 61 N° 61

Artikel 14

Na de woorden « Gemeentelijke Ontwikkelingsplan-
nen » toe te voegen de woorden ; « de bij'zondere
bestemmingsplannen, het Gewestelijk Plan van Aanleg
en het Gewestelijk Bestemmingsplan ».

VERANTWOORDING

Er is geen reden om de ontwerpers van gewestelijke en gemeente-
lijke plannen dezelfde erkenningsvoorwaarden niet op te leggen.

Article 14

Apres les mots « plans communaux de d^veloppe-
ments » ajouter les mots : « des plans particuliers
d'affectation au sol, du plan regional de developpement
et du plan regional d'affectation au sol ».

JUSTIFICATION

II n'y a pas de raison que les memes conditions d'agreation ne
soient pas imposees aux auteurs de plans regionaux et de plans
communaux.

Nr. 62 ?62

Artikel 17 Article 17

De 1° te vervangen door wat volgt:

. « 1° De doelstellingen en de prioriteiten inzake
ruimtelijke ordening. »

VERANTWOORDING

De inhoud van 1° zoals in het ontwerp van ordonnantie uitge-
drukt, overschrijdt op ruime wijze de ruimtelijke ordening en bevat
een beperkende opsomming die niet van aard is de economische of
sociale context te veranderen. Er moeten meer dynamische moge-
lijkheden aan de tekst worden gelaten.

Remplacer Ie 1° comme suit :

« I" Les objectifs et les priorites d'amenagement. »

JUSTIFICATION

Le contenu du 1°, tel que libelle dans Ie projet d'ordonnance,
deborde largement 1'amenagement du territoire et contient une enu-
meration limitative non susceptible d'evoluer en fonction du con-
texte economique ou social. II convient de laisser plus de possibilites
dynamiques au texte.
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Nr.63 ?63

Artikel 17 Article 17

Het 3° te vervangen door wat volgt :

« 3° de criteria en de bepalingen van de prioritaire
interventiegebieden van het Gewest. »

VERANTWOORDING

Aangezien de PIG beperkingen opieggen bij het gebruik van de
werkelijke- of genotsrechten, moeten tenminste de criteria bepaald
worden. Het is zeifs verkieslijk de in deze omstandigheden te
gebruiken werktuigen te bepalen.

Remplacer Ie 3° conune suit :

« 3" les criteres de determination et la determination
des zones ^'intervention prioritaire de la Region. »

JUSTIFICATION

La determination des ZIP impliquant des restrictions a 1'usage des
droits reels ou de jouissance, il est imperatif que les criteres en soient
au moins definis. II serait meme preferable de definir les outils a
utiliser dans ces circonstances.

Nr.64

Artikel 18
l

Het tweede lid te vervangen door wat volgt:

« Op verzoek van de Executieve en binnen de door
haar vastgestelde termijn, voeren de afdelingen van
Bestuur en de gewestelijke instellingen van openbaar
nut de elementen aan die tot haar bevoegdheid behoren.
»

VERANTWOORDING

Dit lid is te onduidelijk uitgedrukt. Bij gebrek aan een recht-
streekse opsomming in de ordonnantie van de verschillende betrok-
ken afdelingen van bestuur of openbare instellingen moet er
tenminste worden bepaald dat deze opsomming door de Executieve
wordt vastgesteld en dat de mede te delen elementen binnen een
redelijke termijn zullen toekomen.

?64

Article 18

Remplacer Ie deuxieme alinea par ce qui suit:

« A la demande de I'Executif et dans Ie delai fixe par
celui-ci, les departements de I'administration et. les orga-
nismes d'interets publics regionaux fournissent les ele-
ments lies a lews competences.^ »

JUSTIFICATION

Le libelle de cet alinea etait trop imprecis. A defaut d'enumerer
directement dans 1'ordonnance les differents departements d'admi-
nistration ou organismes publics concernes, il faut au moins prevoir
que cette enumeration serait arretee par I'Executif et que les
elements & fournir parviendront dans un delai qui ne pourrait etre
contrarie par des lenteurs.

Nr. 65 . N° 65

Artikel 18

Lid 4 te doen vervallen.

VERANTWOORDING

De Executieve stelt het ontwerpplan op en haast zich zoveel
mogelijk om tot een definitieve aanneming te komen. Bijgevolg is
het overbodig in een voorlopige aanpassing te voorzien die de
procedure verzwaart en een zorgelijke toestand veroorzaakt.

Article 18

Supprimer le quatrieme alinea.

JUSTIFICATION

L'Executif elabore le projet de plan et fait toute diligence pour
aboutir a 1'adoption definitive. II n'y a done pas lieu de passer par
1'etape d'une adoption provisoire qui alourdit la procedure et induit
une situation precaire.

Nr.66 ?66

Artikel 18 Article 18

In lid 8 de woorden « De adviezen... » te doen
voorafgaan door de woorden : « deze termijn kan op
hun verzoek voor gegronde redenen of wanneer hi] ver-
strijkt in de maanden juli of augustus met 30 dagen
worden verlengd ».

Au huitieme alinea, avant les mots « A 1'eche-
ance... » ajouter les mots : « ce delai peut etre proroge
de 30 jours a lew demande pour des raisons dument
motivees ou s'il venait a expiration au cows des mois de
juillet ou d'aout ». ,
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VERANTWOORDING

Er kunnen dringende, ernstig te motiveren redenen zijn die een
verlenging van de t ermijn verantwoorden : bijkomende analyse op
het terrein, plaatselijk onderzoek...

De vakantiemaanden bieden trouwens niet de mogelijkheid de
Raad bijeen te roepen.

JUSTIFICATION

II peut y avoir des motifs imperieux, a motiver serieusement, qui
justifient une prolongation de delai ; complement d'analyse sur Ie
terrain, enquete locale...

Les mois de va cance d'et6 ne permettent, par ailleurs, pas de
reunir Ie Conseil.

Nr.67 ?67

Artikel 18 Article 18

Het laatste lid te vervangen door wat volgt : « Het
advies van de Gewestelijke Commissie wordt aan de
Executieve overgemaakt».

VERANTWOORDING

De Hoofdstedelijke Raad en niet de Executieve moet de bevoegd-
heid hebben het plan aan te nemen.

Remplacer Ie dernier alinea par ce quqi suit: « L'avis
de la Commission regionale est transmis a I'Executif ».

JUSTIFICATION

L'adoption du plan doit etre de la competence du Conseil regional et
non de 1'Executif.

Nr.68 ?68

Artikel 19 Article 19

Lid 1 te vervangen door wat volgt:

« De Executieve deelt het ontwerpplan mee aan de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad samen met het advies
van de Gewestelijke Commissie en de bijiage bedoeld in
artikel 9 binnen een termijn van 10 maanden vanaf het
begin van het openbaar onderzoek. »

VERANTWOORDING

In dit stadium is het plan nog een ontwerp tot het door de
Hoofdstedelijke Raad wordt aangenomen.

Vanaf het ongenblik dat het openbaar onderzoek begonnen is,
zou er onzekerheid kunnen ontstaan omtrent de toekomstige ont-
wikkeling indien nauwkeurige details niet worden nageleefd.

Remplacer Ie premier alinea par ce qui suit:

« L'Executif communique Ie projet du plan an
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale accompagne
de I'avis de la Commission regionale et del'annexe visee
a I'article 9 dans un delai de 10 mois a compter du debut
de I'enquete publique. »

JUSTIFICATION

A cette etape. Ie plan est encore a 1'etat de projet jusqu'a son
adoption par Ie Conseil regional.

A partir du moment ou I'enquete publique a debute, une incer-
titude sur 1'evolution future pourrait se developper si des delais
stricts n'etaient pas respectes.

Nr. 69 N0 69

Artikel 19 Article 19

Lid 2 te vervangen door wat volgt:

« Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest neemt het
plan aan. Het wordt bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt, waarbij tevens het advies
van de Gewestelijke Commissie en de in artikel 9
bedoelde bijiage warden afgedrukt. »

VERANTWOORDING

Het is niet gezond noch normaal dat de Hoofdstedelijke Raad
kennis krijgt van het plan nadat het definitief door de Executieve is
goedgekeurd.

Remplacer Ie deuxieme alinea par ce qui suit:

« Le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale
adopte le plan. II est public par extrait au Moniteur
Beige, lequel reproduit en meme temps I'avis de la
Commission regionale et ['annexe visee a ['article 9. »

JUSTIFICATION

II n'est pas sain ni normal que le Conseil regional prenne
connaissance du plan apres son approbation definitive par 1'Execu-
tif.
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Terwiji bovendien de gemeenteraad als enige bevoegd is om
gemeentelijke plannen goed te keuren!

Alors que, par ailleurs. Ie Conseil communal est seui competent
pour approuver les plans communaux!

Nr. 70 ?70

Artikel 20 Article 20

Artikel 20 te vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 20. - De Executieve kan de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad voorstellen het bestaande Gewestelijk
Ontwikkelingsplan te wijzigen. Men gaat te werk zoals
bepaald in artikel 18 en 19. »

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 20. - L'Executifpeut proposer au Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale de modifier Ie plan regio-
nal de developpement existant. II est precede dans les
formes prevues aux articles 18 et 19. »

VERANTWOORDING

De hier voorgestelde procedure is het logisch gevolg van de
amendementen op artikel 18 en 19.

JUSTIFICATION

La procedure proposee ici est la suite logique des amendements
aux articles 18 et 19. "

Nr.71

Artikel 21

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Tengevolge de amendementen voorgesteld op artikel 18 en 19
heeft het ontwerpplan geen enkele reglementaire noch verplich-
tende waarde.

Bovendien, is dit artikel 21 weinig duidelijk uitgedrukt en kreeg
het kritiek van de Raad van State.

Nr. 72

Artikel 22

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Tengevolge het amendement voorgesteld op artikel 21, heeft arti-
kel 22 geen bestaansredenen meer.

Nr.73

Artikel 23

Lid 3 te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Dit lid staat niet op zijn plaats in deze ordonnantie. Het is een
vage intentieverklaring over de waarschijniijke inhoud van andere
bepalingen.

?71

Article 21

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Dans la suite des amendements proposes aux articles 18 et 19, Ie
projet de plan n'a aucune valeur reglementaire ni obligatoire.

Par ailleurs. Ie libelle meme de cet article 21 est peu clair et a fait
1'objet de critiques par Ie Conseil d'Etat.

?72

Article 22

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Dans la suite de 1'amendement propose a Particle 21, Particle 22
n'a pas de raisosn d'etre.

?73

Article 23

Supprimer Ie troisieme alinea.

JUSTIFICATION

Cet alinea ne trouve pas sa place dans.la presente ordonnance.
C'est une declaration vague d'intention portant sur Ie contenu
vraisemblable d'autres dispositions.
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Nr.74 ?74

Artikel 23 Article 23

Lid 4 te doen vervallen.

VERANTWOORDING

De verwoording van dit lid kan de oorzaak van een juridische
leemte zijn indien, overeenkomstig lid 4 van artikel 18, de Execu-
tieve geen gewestelijk ontweipplan binnen de voorgeschreven
tennijnen heeft vastgelegd.

Suppriroer Ie quatrieme alinea.

JUSTIFICATION

Le libelle meme de cet alinea risque d'etre la cause d'un vide
juridique si, conformement a 1'alinea 4 de 1'article 18,1'Executif n'a
pas arrete de projet de plan regional dans les delais presents.

Nr.75

Artikel 23

Lid 4 te vervangen als volgt :

« De bepalingen van het Gewestelijk Ontwikkelings-
plan blijven van kracht tot aanneming van een ander
plan. »

VERANTWOORDING

Ondanks lid 4 van artikel 18 moet de juridische leemte worden
vermeden indien de Executieve geen gewestelijk ontwerpplan heeft
opgesteld binnen de voorgeschreven termijn.

?75

Article 23

Remplacer le quatrieme alinea par ce qui suit :

« Les dispositions du plan regional de developpement
restent en vigueur jusqu'a ['adoption d'un autre plan. »

JUSTIFICATION

Nonobstant 1'alinea 4 de 1'article 18, il faut eviter le vide juridique
si 1'Executif n'avait pas elabore de projet de plan regional dans les
delais presents.

Nr.76 ?76

Artikel 24 Article 24

Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 24. - Eens het plan aangenomen, heft het de
bepalingen van het van kracht zijnde gewestelijke be-.
stemmingsplan, van de gemeentelijke ontwikkelings-
plannen en van de bijzondere bestemmingsplannen op,
die met met dit plan overeenstemmen. »

VERANTWOORDING

In overeenstemming gebracht met de geamendeerde artikelen 18,
19 en 20 van de ordonnantie.

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 24. - Des son adoption, le plan abroge les
dispositions non conformes, qu'il enumere, du plan
regional d 'affectation du sol, des plans commnnaux de
developpement et des plans particuliers d'affectation du
sol en vigueur. »

JUSTIFICATION

Mise en conformite avec les articles 18, 19 et 20 de 1'ordonnance
tels qu'amendes.

Nr. 77 N° 77

Artikel 26

I. In lid 2, 4", na het woord « esthetische » de
woorden : « of economische » toe te voegen.

VERANTWOORDING

Door het beperkende aspect van de Ujst en de verscheidenheid
van de opgesomde redenen mogen er geen worden vergeten, vooral
de economische ontwikkeling niet.

Article 26

1. Au deuxieme alinea. 4°, apres le mot« esthetiques »
inserer le mot: « economiques ».

JUSTIFICATION

L'aspect limitatif de la Uste et la variete des raisons enumerees
meritent qu'il n'en soit oublie aucune, particulierement le develop-
pement economique.
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2. In lid 2, 4°, na de woorden « Esthetische redenen »
de woorden : « om redenen van stadsvernieuwing »
in te voegen.

2. Au deuxieme alinea, 4°, apres Ie mot « estheti-
ques », inserer les mots : « de renovation urbaine ».

VERANTWOORDING

De stadsvernieuwing die op een verbazende wijze in het ontwerp
van ordonnantie ontbreekt is zeker een prioritaire beschermingsre-
den.

JUSTIFICATION

La renovation urbaine, etonnamment absente du projet d'ordon-
nance est certainement une raison de protection prioritaire.

Nr.78 ?78

Artikel 26 Article 26

Lid 3 te vervangen door wat volgt:

« Het kan eveneens voorschriften van algemene
esthetische aard en algemene regels betreffende de
plaatsing en de omvang van de op te richten gebouwen
bevatten. »

VERANTWOORDING

Men moet naar de geest van artikel 15 van de wet van 1962
teruggrijpen en niet, in deze ordonnantie, naar de details van de
voorschriften die reeds door de gemeenten werden geweigerd tijdens
de uitwerking het het ontwerp van het APA.

Remplacer Ie troisieme alinea par ce qui suit:

« 77 peut comporter en outre des prescriptions genera-
tes d'ordre esthetique et des regles relatives a ['implanta-
tion et au volume des constructions a eriger. »

JUSTIFICATION

II faut reprendre 1'esprit de Particle 15 de la loi de 1962 et non
entrer, dans la presente ordonnance, dans les details de prescriptions
qui avaient deja '6te refuses par les communes lors de 1'elaboration
du projet des PGA.

Nr.79 ?79

Artikel 28 Article 28

Lid 2 te vervangen door wat volgt:

« Op verzoek van de Executieve en binnen de door
haar vastgestelde termijn, voeren de afdelingen van het
Bestuur en de gewestelijke instellingen van openbaar
nut de elementen aan die tot haar bevoegdheid beho-
ren. »

VERANTWOORDING

Dit lid is te onduidelijk uitgedrukt.

Er moet eveneens in een termijn worden voorzien.

Remplacer Ie deuxieme alinea par ce qui suit:

« A la demands de I'Executif et dans Ie delai fixe par
celui-ci, les Departements de I'Administration et des
organismes d'interet public regionaux fournissent les
elements lies a leur competence. »

JUSTIFICATION

Le libelle de cet alinea etait trop imprecis.

II fallait de plus prevoir un delai.

Nr.80 ?80

Artikel 27 Article 27

Het 1° te vervangen door wat volgt:

« 1° - Het mag geen afbreuk doen aan de gegevens die
uitdrukkelijk als wezenlijk worden bepaald in het
gewestelljk ontwikkelingsplan. »

VERANTWOORDING

De algemene term « wezenlijke gegevens » vraagt verduidelijking
en bijgevolg moeten de redenen uitdrukkelijk in de verschillende
plannen worden aangegeven.

Remplacer le 1° par ce qui suit :

« I" - II ne peut etre porte atteinte aux donnees
definies expressement comme essentielles dans le plan
regional de developpement. »

JUSTIFICATION

Le terme general « donnees essentielles » demande a etre precise
et done, les raisons doivent etre indiquees de facon.expresse dans les
differents plans.
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Nr. 81 N° 81

Artikel 28

Lid 5 te doen vervallen.

VERANTWOORDING

De Executieve werkt het ontwerp-plan uit met de nodige spoed
om tot een definitieve aanneming door de Hoofdstedelijke Raad te
komen.

Article 28

Supprimer Ie cinquieme alinea.

JUSTIFICATION

L'Executif elabore Ie projet de plan et fait toute diligence pour
aboutir a 1'adoption definitive par Ie Conseil regional.

Nr. 82 ?82

Artikel 28 Article 28

In lid 10 de woorden « De adviezen » te doen
voorafgaan door de volgende zin :

« Deze termijn kan op hun verzoek voor gegronde
redenen of wanneer hi] verstrijkt in de maanden juli of
augiistus met 30 dagen warden verlengd. »

VERANTWOORDING

Er kunnen dringender, ernstig te motiveren redenen zijn die een
verlenging van de termijn verantwoorden : bijkomende analyse op
het terrein, plaatselijk onderzoek...

De vakantiemaanden bieden trouwens niet de mogelijkheid de
Raad bijeen te roepen.

Au dixieme alinea, avant les mots « A l'6ch6ance »,
inserer la phrase suivante :

« Ce delai peut etre proroge de 30 jours a leur
demande pour des raisons dument motivees ou s'il
venait a expiration au cows des mois de juillet ou
d'aout. »

JUSTIFICATION

II peut y avoir des motifs imperieux, a motiver serieuscment, qui
justifient une prolongation de delai : complement d'analyse sur Ie
terrain, enquete locale...

Les mois de juillet et aoflt ne permettent pas, par ailleurs, de
reunir Ie Conseil.

Nr.83

Artikel 28

Lid 12 te vervangen door wat volgt:

« Het advies van de Gewestelijke Commissie wordt
door de Executieve aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad doorgezonden. »

VERANTWOORDING

De Hoofdstedelijke Raad moet het advies kennen om over de
nodige waarderingselementen voor de aanneming van het plan te
beschikken.

Nr. 84

Artikel 28

Het laatste lid te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Vermits de Hoofdstedelijke Raad het plan moet aannemen, heeft
de Executieve geen beslissing te motiveren.

?83

Article 28

Remplacer Ie douzieme alinea par ce qui suit:

« L'avis de la Commission regionale est transmis par
I'Executif au Conseil de la Region de Bruxelles-Capi-
tale. »

JUSTIFICATION

Pour disposer des elements d'appreciation necessaires a 1'adoption
du plan, il taut que Ie Conseil regional ait connaissance de 1'avis.

?84

Article 28

Supprimer Ie dernier alinea.

JUSTIFICATION

Puisqu'il appartient au Conseil regional d'adopter Ie plan, I'Exe-
cutif n'a pas de decision a motiver.
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Nr.85 ?85

Artikel 29 Article 29

Lid 1 te vervangen door wat volgt:

« De Bnisselse Hoofdstedelijke Raad keurt het plan
goed. Het wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad
bekend gemaakt waarbi] tevens het advies van de
Gewestelijke Commissie en de in artikel 9 bedoelde
bijiage warden afgedrukt. »

Remplacer Ie premier alinea par ce qui suit:

« Le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale
adopte le plan. II est public par extrait au Moniteur
Beige, lequel reproduit en meme temps I'avis de la
Commission regionale et I'annexe visee a ['article 9. »

VERANTWOORDING

Het is niet normaal dat de Hoofdstedelijke Raad Het plan niet
aanneemt terwiji de gemeenteraad als enige bevoegd is om de
gemeentelijke plannen goed te keuren.

JUSTIFICATION

II n'est pas normal que ce ne soit pas le Conseil regional qui
adodpte le plan, alors que par ailleurs, le Conseil communal est seui
competent pour approuver les plans communaux.

Nr.86

Artikel 30

Lid 1 te vervangen door wat volgt:

« De Executieve kan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad voorstellen het bestaande, gewestelijke bestem-
mingsplan te wijzigen. »

VERANTWOORDING

Indien het de taak is van de Hoofdstedelijke Raad het plan aan te
nemen, is het normaal dat de wijzigingsprocedure aan zijn goedkeu-
ring wordt onderworpen.

?86

Article 30

Remplacer le premier alinea par ce qui suit:

« L'Executif pent proposer au Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale de modifier le plan regional
existant d'affectation au sol. »

JUSTIFICATION

S'il appartient au Conseil Regional d'adopter le plan, il est normal
que la procedure de modification soit soumise a sosn approbation.

Nr.87 ?87

Artikel 9 Article 9

Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling : Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 9. - Er wordt een Gewestelijke Ontwikkelings-
commissie opgericht, hierna de « Gewestelijke Commis-
sie » genoemd.

De Gewestelijke Commissie is belast met het uitbren-
gen van een met redenen omkleed advies over de ont-
werpen van gewestelijk ontwikkelingsplan, van geweste-
lijke bestemmingsplan, van gewestelijke stedebouwkun-
dige verordeningen en over de basisdossiers en de ont-
werpen van gemeentelijke ontwikkelingsplannen.

^
De Gewestelijke Commissie kan bij de Executieve

opmerkingen maken of suggesties voordragen over de
uitvoering o f d e aanpassing van de plannen en verorde-
ningen waarover zij zich moet uitspreken.

« Art. 9. - II est cree une Commission regionale de
developpement, ci-apres designee « la Commission
regionale ».

La Commission regionale est chargee de rendre un
avis motive sur les projets de plan regional de develop-
pement, deplan regional d'affectation du sol et de regle-
ments regionaux d'urbanisme ainsi que sur les dossiers
de base et projets des plans communaux de developpe-
ment.

La Commission regionale peut, a ['intention de
I'Executif, formuler des observations ou presenter des
suggestions quant a ['execution ou a. ['adaptation des
plans et reglements dont elle a a connaitre.
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Zij stelt algemene richtlijnen voor in veband met het
voorbereiden en de iiitwerking van ontwikkelings- en
bestemmingsplannen alsmede van stedebouwkundige
verordeningen.

De Executieve kan bovendien alle kwesties met
betrekking tot de ontwikkeling van het Gewest aan de
Gewestelijke Commissie voorleggen.

De adviezen, opmerkingen, suggesties en ontwerpen
van richtlijnen warden met eenparigheid van stemmen
geformuleerd. Bij ontstentenis dienen alle meningen die
gedurende de werkzaamheden naar v.oor werden
gebracht, te warden vermeld.

De Gewestelijke Commissie maakt ten laatste op
30 juni van elk jaar een verslag over haar activiteiten en
over de stand van zaken en de vooruitzichten inzake de
planning aan de Executieve over.

De Executieve bepaalt de regels voor de samenstelling
en de werking van de Gewestelijke Commissie in nale-
ving van de volgende beginselen :
1" de vertegenwoordiging van de in artikelen 18, 28 en

38 bedoelde verschillende adviesinstellingen;
2° de vertegenwoordiging van de gemeenten;
3" de aanduiding van onafhaankelijke experten;
4° het horen van de afgevaardigden van de Executieve

of van de gemeenten die de in het tweede lid
bedoelde ontwerpen en basisdossiers opgemaakt
hebben.

De Gewestelijke Commissie kan zich splitsen in
gespecialiseerde secties.

De leden van de Gewestelijke Commissie word en
door de Executieve aangesteld bij eike volledige ver-
nieuwing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en ten
laatste op de Iste januari die volgt op deze vernieu-
wing. »

Elle propose des directives generates pour la prepara-
tion et {'elaboration des plans de developpement et
d'affectation du sol et des reglements d'urbanisme.

En outre, I'Executif pent soumettre a la Commission
regionale toute question relative an developpement de la
Region.

Les avis, observations, suggestions et propositions de
directives sontformules a I'unanimite. A defaut, toutes
les opinions qui ont ete exprimees lors des travaux
doivent apparattre.

La Commission regionale remet a I'Executif, an plus
tard Ie 30 juin de chaque annee, un rapport sur ses acti-
vites et sur I'etat et les previsions en matters de
planification.

L'Executif determine les regles de composition et de
fonctionnement de la Commission regionale en consa-
crant {'application des principes suivants :
1° la representation des differentes instances consultati-

ves visees aux articles 18, 28 et 38;
2° la representation des communes;
3° la designation d'experts independants;
4" {'audition des representants de I'Executif on des

communes, qui ont elabore les projets et dossiers de
base vises au deuxieme alinea.

La Commission regionale peut se subdiviser en
sections specialisees.

Les membres de la Commission regionale sont desig-
nes so. chaque renouvellement complet du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitate et au plus tard Ie 1" jan-
vier qui suit ce renouvellement. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het voorgestelde amendement heeft onder meer tot doel : L'amendement propose a pour objet notamment:
1. de in de samenstelling van de Gewestelijke Commissie toe te

passen beginselen aan te duiden, ov ereenkomstig het antwoord
van de Staatssecretaris op het einde van de algemene bespreking;

1. d'indiquer les principes a appliquer dans la composition de la
Commission regionale, conformement a la reponse du Secretaire
d'Etat a la Bade la discussion generale;

2. de proceder & 1'occasion de cet amendement, a une restructura-
tion de 1'article afin de distribuer de maniere plus logique les
differents alineas (mission, maniere de rendre les avis, regles de
composition, subdivision, designation des membres);

3. d'indiquer explicitement au deuxieme alinea, que les reglements
regionaux d'urbanisme ainsi que les dossiers de base des plans
communaux de developpement sont soumis a 1'avis de la Com-
mission regionale conformement a ce qui est prevu aux articles 38
et 156;

4. d'ajouter les reglements au troisieme alinea (ancien cinquieme
alinea), compte tenu du point 3;

5. d'ajouter les reglements (ancien sixieme alinea);

2. het artikel ter gelegenheid van dit amendement te herstructure-
ren met het oog op een meer logische indeling van de verschil-
lende alinea's (opdracht, wijze van advies verlenen, samenstel-
lingsregels, splitsing, aanduiding van de leden);

3. in het tweede lid uitdrukkelijk te bepalen dat de gewestelijke
stedebouwkundige verordeningen alsmede de basisdossiers van
de gemeentelijke ontwikkelingsplannen aan het advies van de
Gewestelijke Commissie worden onderworpen, overeenkomstig
de bepalingen van artikelen 38 en 156;

4. in het derde lid (vroeger vijfde lid) de verordeningen toe te
voegen, rekening houdend met punt 3;

5. de verordeningen toe te voegen (vroeger zesde lid);
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6. het vroegere tweede en derde lid in een nieuw zesde
lid samen te brengen en te herschrijven om de wijze
van advies verlenen te verduidelijken;

7. in het zevende lid (vroeger vierde lid) de uiterste
datum voor de overmaking van hetjaarlijks verslag
aan de Executieve te preciseren.

6. de reformuler les anciens deuxieme et troisieme
alineas en un sixieme alinea nouveau en vue de
clarifier la maniere de rendre ces avis;

7. de preciser au septieme alinea (ancien quatrieme
alinea) la date limite de remise a I'Executif du
rapport annuel.

Nr. 88 . ?88 •

Artikel 10 Article 10

Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 10. - De Gewestelijke Commissie wordt bijge-
staan door een vast secretariaat. De opdrachten van dit
secretariaat zijn onder meer :
I" de voorbereiding van het in artikel 9 bedoelde jaar-

verslag;
2° de terbeschikkingstelling aan de bevolking van een

register met de door de Gewestelijke Commissie
uitgebrachte adviezen. »

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 10. - La Commission regionale est assistee
d'un secretariat permanent. Parmi les missions de celui-
ci figurent :
I0 la preparation du rapport annuel vise a I'article 9;

2" la tenue a la disposition du public d'un registre
consignant les avis de la Commission regionale. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

In haar antwoord op het einde van de algemene bespreking heeft
de Executieve zich ertoe verbonden de adviezen van de Gemeente-
raden, van de adviesinstellingen en van de Gewestelijke Commissie
over het gewestelijk ontwikkelingsplan aan de Raad mede te delen.
Dit dient logischer wijze ook te gelden voor de bezwaren en
opmerkingen betreffende het openbaar onderzoek.

Teneinde deze mededeling door de Executieve te waarborgen,
dient zij met de organisatie van de onderzoeken en van de
raadplegingen aan de Executieve te worden toevertrouwd.

L'Executif s'est engage dans sa reponse a la fin de la discussion
generale a communiquer au Conseil les avis des conseils commu-
naux, des instances consultatives et de la Commission regionale sur
Ie plan regional de developpement. II doit logiquement en aller de
meme pour les reclamations et observations de 1'enquete publique.

Pour assurer cette communication qui doit etre faite par I'Execu-
tif, il convient que celui-ci prenne en charge directement 1'organisa-
tion des enquetes et des consultations.

Nr.89 ?89

Artikel 11 Article 11

1. In het tweede lid, eerste zin, het woord « en »tussen
de woorden « bestemmingsplaii » en « onteige-
ningsplan » te doen vervallen en v66r de woorden «
worden aanvaard » de woord en « en een gemeente-
lijke stedebouwkundige verordening »toe te voegen.

2. In het vierde lid, het 1° te vervangen door :

« 1° de vertegenwoordiging van de gemeenten ».

3. In het vierde lid, een 2° in te voegen :

« 2° de vertegenwoordiging van de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel ».

1. Au deuxieme alinea, premiere phrase, suppruner Ie
mot« et » entre les mots « d'affectation du sol » et
les mots « d'un plan d' expropriation », et rajouter
en fin de phrase : « ainsi que d'un reglement com-
munal d'urbanisme ».

2. Au 4° alinea : remplacer Ie 1° par :

« 1° la representation des communes ».

3. Au 4" alinea, inserer un 2°:

« 2° la representation de la Societe de developpement
regional de Bruxelles ».



A-108/2- 90/91 - 410 - A-108/2 - 90/91

4. In het vierde lid, een 3° in te voegen :

« 3° de aanduiding van de betrokken gewestelijke
besturen als leden van de commissies ».

2° wordt 4° en 3° wordt 5°.

5. Een 6° toe te voegen :

« 6° de terbeschikkingstelling voor de bevolking van
een register met de notulen van de vergaderingen en
met de door de commissies uitgebrachte adviezen ».

4. Au 4" alinea, inserer un 3°;

« 3° la designation des administrations regionales
concernees comme membres des commissions ».

Le 2° devient 4" et Ie 3" devient 5°.

5. Ajouter un 6°:

« 6° la mise a disposition du public d'un registre
consignant les proces-verbaux des reunions et les
avis emis par les commissions ».

VERANTWOORDING

1. Er dient duidelijk te worden gesteld dat de gewestelijke stede-
bouwkundige verordeningen aan het advjes van de overlegcom-
missies worden onderworpen, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 159.

2. Deze aanvulling heeft tot doel de aanwezigheid van de gemeen-
ten als leden van de commissies duidelijk te stellen.

3. Deze aanvulling heeft als doel de aanwezigheid van de GOMB
duidelijk te stellen.

4. Het gaat om het vroegere 1° dat tot de gewestelijke besturen
wordt beperkt.

5. Het is opportuun in deze beginselen de openbaarheid van de
door de commissies uitgebrachte adviezen te vermelden.

JUSTIFICATION

1. II convient d'indiquer explicitement que les reglements commu-
naux d'urbanisme "sont soumis a 1'avis des commissions de
concertation conformement a ce qui est prevu a 1'article 159.

2. Cet ajout a pour but de garantir la presence des communes en
tant que membres des commissions.

3. Cet ajout a pour but de garantir la presence de la SDRB.

4. II s'agit de 1'ancien 1° limite aux administrations regionales.

5. II est opportun d'indiquer dans ces principes le caractere public
des avis emis par les commissions.

Nr.90

Artikel 13

1. In het tweede lid, « drie » door « zes » te vervan"
" gen.

2. In het tweede lid, eerste zin de woorden « de
Gewestelijke Commissie » te vervangen door de
woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ».

3. In het tweede lid, de tweede zin te doen vervallen.

4. In het tweede lid, derde zin, « vijfjaar » door « zes
jaar » te vervangen.

5. In het tweede lid, de volgende zin toevoegen : « Het
Stedebouwkundig College wordt om de drie jaar
vernieuwd voor de helft ».

?90

Article 13

1. Au deuxieme alinea, remplacer « trois » par « six ».

2. Au deuxieme alinea, premiere phrase, remplacer les
mots « la Commission regionale » par les mots « le
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale ».

3. Au deuxieme alinea, supprimer la deuxieme phrase.

4. Au deuxieme alinea, troisieme phrase, remplacer
« ciqn ans » par « six ans ».

5. Au deuxieme alinea, ajouter la phrase suivante :
« Le College d'urbanisme est renouvele par moitie
tous les trois ans ».

VERANTWOORDING

1. Het aantal van de drie experten lijkt te weinig om een voldoend
aanwezigheidsquorum te verzekeren. Bovendien is het mogelijk
dankzij een even aantal leden de vemieuwing van het College
voor de helft te organiseren.

JUSTIFICATION

1. Le nombre de trois experts apparatt trop faible pour assurer un
quorum de presences suffisant. En outre, un nombre pair de
membres permet d'organiser le renouvellement par moitie de ce
college.
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2. Deze aanwijzing moet de Raad de mogelijkheid bieden te waken
voor de eerbiediging van de in het commentaar bij de hoofdarti-
kelen bepaalde hoofdbekommernissen die de grondslag dienen
te zijn voor de werking en de samenstelling van dit college, met
name de samenhang van het stedebouwkundig beleid en een
grondige kennis van de juridische en administratieve aspecten.

3. Dahkzij de verdubbeling van het aantal experten is een goede
werking van de instelling mogelijk. Onder deze voorwaarden
lijkt het niet opportuun vervangers aan te duiden.

4. Rekening houdend met de vernieuwing voor de helft van het
College lijkt het wenselijk dat de mandaten voor een even aantal
jaren verleend worden.

5. De continuiteit in de werking dient te worden verzekerd door
een gedeeltelijke vernieuwing.

2. Cette modification doit permettre au Conseil de veiller au
respect des preoccupations essentielles - definies dans Ie com-
mentaire des articles - qui doivent presider au fonctionnement et
a la composition de ce College, a savoir : la coherence de la
politique d'urbanisme et la connaissance approfondie des aspects
juridiques et adtninistratifs.

3. Le doublement du nombre d'experts permet d'assurer Ie bon
fonctionnement de 1'institution. Dans ces conditions, il n'appa-
rait pas opportun de designer des suppleants.

4. Eu egard au renouvellement par motie, il apparait souhaitable
que les mandats soient conferes pour un nombre pair d'annees.

5. II convient d'assurer une continuity de fonctionnement par un
renouvellement partiel.

Nr. 91 N° 91

Artikel 17

1. In het eerste lid, eerste lijn, het woord « bepaalt »te
vervangen door het woord « vermeldt ».

2. In het eerste lid, 1°, in de Franse versie : na « en ce
compris 1'amenagement» de woorden « du terri-
toire » toe te voegen.

3. In het eerste lid, 2°, in de Franse versie, de woorden
« 1'enonce des » door « les » te vervangen.

4. In de Nederlandse tekst van 3° voor de woorden « de
prioritaire... » de woorden « de bepaling van » toe
te voegen.

5. In het eerste lid van 4°, de woorden « wijzigen die »
en « moeten worden aangebracht » schrappen en
aan het einde van de zin de woorden « aan te
brengen wijzigen » toe te voegen.

6. In de Nederlandse tekst van 4°, na het woord
« doelstellingen » de woorden « en middelen » toe
te voegen.

Article 17

1. Au premier alinea, premiere ligne, remplacer le mot
« comporte » par le mot « indique ».

2. Au premier alinea, 1°, ajouter apres « en ce Compris
d'amenagement » les mots « du territoire ».

3. Au premier alinea, 2°, remplacer les mots
« l'enonc6 des » par le mot « les ».

4. Dans le textge neerlandais du 3°, avant les mots « de
prioritaire » ajouter les mots « de bepaling van ».

5. Au premier alinea, 4°, remplacer les mots « qui
devront etre apportees » par les mots « a appor-
ter ».

6. Dans le texte neerlandais du 4°, apres le mot
« doelstellingen », ajouter les mots « en midde-
len ».

VERANTWOORDING

1. Verbetering van de tekst naar analogic met de artikelen 25,36 en
46.

2. Een parallellisme dient te worden behouden tussen de Franse en
Nederlandse versie waar de uitdrukking « ruimtelijke ordening »
zoals in artikel 2 wordt gebruikt.

3. Een coherentie dient te worden verzekerd tussen bepalingen met
dezelfde draagwijdte : het 3) van artikel 36 (gemeentelijk ont-
wikkelingsplan) dat « de middelen die moeten worden aange-
wend... » vermeldt.

4. Tekstcorrectie.

JUSTIFICATION

1. Correction de texte par analogic avec les articles 26, 36 et 46.

2. II convient de conserver un parallelisme entre le francais et le
neerlandais qui utilise 1'expression « ruimtelijke ordening » a
1'instar de 1'article 2.

3. II convient d'assurer une coherence entre les dispositions de
meme portee : le 3" de 1'article 36 (plan communal de developpe-
ment) indique « les moyens a mettre en oeuvre... ».

4. Correction de texte.
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5. Het gebruik van de toekomende tijd (Franse tekst) stemt niet
overeen met de wetgevingstechniek. De tekst dient bijgevolg te
worden aangepast in functie van de aanpassing van de Franse
tekst.

6. De toevoeging « en middelen » vcrbetert de overeenstemming
met de Franse tekst (tekstcorrectie).

5. L'utilisation du futur n'est pas conforme & 1'usage en legistique. II
convient done de modifier Ie texte.

6. Correction de texte.

Nr.92 ?92

Artikel 18 Article 18

1. In het vierde lid, de eerste zin te vervangen door :

« In het jaar dat volgt op de installatie van •de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, stelt de Executieve
het ontwerpplan vast en deelt het onverwijid aan
deze Raad mede met de in het derde lid bedoelde
eventuele opmerkingen of suggesties ».

2. Het zevende lid te vervangen door wat volgt:
• « De bezwaren en opmerkingen, waarvan door de

indiener een afschrift aan het college van burgemees-
ter en schepenen van de betrokken gemeenten kan
worden verstuurd, worden aan de Executieve toege-
zonden binnen de termijn van het onderzoek bij een
ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

De Executieve maakt aan de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad een afschrift van de bezwaren en opmer-
kingen over binnen dertig dagen na de sluiting van
het openbaar onderzoek. »

1. Au quatrieme alinea, remplacer la premiere phrase
par :
« Dans I'annee qui suit I'installation du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale, I'Executif arrete Ie
projet de plan et Ie communique sans delai a ce
Conseil, accompagne des eventuelles observ ations

, ou suggestions visees au troisieme alinea ».

2. Remplacer Ie septieme alinea par ce qui suit:
« Les reclamations et observations, dont copies
peuvent etre envoyees par leurs auteurs au college
des bourgmestre et echevins des communes concer-
nees, sont adressees a I'Executif dans Ie delai
d'enquete sous pli recomandee a la poste ou contre
accuse de reception.

L'Executif communique au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale une copie des reclamations et
observations dans les trente jours de la cloture de
I'enquete publique. »

3. Het achtste lid te vervangen door wat volgt: 3. Remplacer Ie huitieme alinea par ce qui suit:
• Na het verstrijken van de termijn van het onder-

zoek beschikken de gemeenteraden en de adviesor-
ganen, waarvan de lijst door de Executieve wordt
vastgesteld, over een termijn van zestig dagen om
hun advies uit te brengen en het aan de Executieve
over te maken. Na deze termijn worden de niet-
uitgebrachte adviezen geacht gunstig te zijn. De
Executieve maakt aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad een exemplaar van deze adviezen over binnen
vijftien dagen na het verstrijken van deze termijn. »

« A I'expiration du delai d'enquete, les conseils
communaux et les instances consultatives dont la
liste est etablie par I'Executif disposent d'un delai de
soixante jours pour emettre lew avis et Ie transmettre
a I'Executif. A I'echeance, les avis qui n'auraientpas
eteemis sont reputes favorables. L'Executif commu-
nique au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale
un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui
suivent I'expiration de ce delai. »

4. Het negende lid te vervangen door wat volgt ; 4. Remplacer Ie neuvieme alinea par ce qui suit
« Samen met de bezwaren, de opmerkingen en de
adviezen wordt het ontwerp-plan door de Execu-
tieve aan de Gewestelijke Commissie overgemaakt.
De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit
en maakt het over aan de Executieve binnen zestig
dagen na ontvangst van het volledige dossier. Bij
gebrek hieraan wordt haar advies geacht gunstig te
zijn, De Executieve maakt aan de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad een exemplaar van dit advies over
binnen vijftien dagen na ontvangst ervan. »

« Le projet de plan est soumis par I'Executif a la
Commission regionale, accompagne des reclamati-
ons et observations et des avis. La Commission
regionale emet son avis et le transmet a I'Executif
dans les soixante jours de la reception du dossier
complet, faute de quoi cet avis est repute favorable.
L'Executif communique an Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les
quinze jours de la reception de I'avis. »

5. Het laatste lid te doen vervallen. 5. Supprimer Ie dernier alinea.
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De teksten dienen te worden aangepast omdat de Executieve zich
in haar antwoord op het einde van de algemene bespreking ertoe
verbonden heeft de adviezen van de gemeenteraden, van de
adviesorganen en van de Gewestelijke Commissie over het gewesfe-
Ujk ontwikkelingsplan aan de Raad mede te delen. Dit dient
logischerwijze ook te gelden voor de bezwaren en opmerkingen
betreffende het openbaar onderzoek.

Ten einde deze mededeling door de Executieve te waarborgen,
dicnt zij met de organisatie van de onderzoeken en van de
raadplegingen te worden belast.

II convient de remanier les textes car I'Executif s'est engage dans
sa reponse a la fin de la discussion generate a communiquer au
Conseil les avis des conseils communaux, des instances consultatives
et de la Commission regioriale sur Ie plan regional de developement.
II doit logiquement en aller de memo pour les reclamations et
observations de 1'enquete publique.

Pour assurer cette communication qui doit etre faite par 1'Execu-
tif, il convient que celui-ci prenne en charge directement 1'organisa-
tion des enquetes et des consultations.

Nr. 93 • • ?93

Artikel 19

1. Het eerste lid te vervangen door :

« In het jaar volgend op de vaststelling van het
ontwerp-plan, stelt de Executieve het plan definitief
vast en deelt het onverwijid aan de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad mede. Wanneer de Executieve van
het advies van de Gewestelijke Commissie afwijkt,
wordt haar beslissing met redenen omkleed. »

2. In het tweede lid, de woorden « en de in artikel 9
bedoelde bijiage »te doen vervallen en de woorden
« worden afgedrukt » door « wordt afgedrukt » te
vervangen.

3. Het derde en vierde lid te vervangen door het
volgende lid :

« Het plan treedt in working vijftien dagen na zijn
bekendmaking. Het volledige plan ligt ter beschik-
king van de bevolking in elk gemeentehuis binnen
drie dagen na deze bekendmaking. »

VERANTWOORDING

1. Het gaat hier om een tekstverbetering ten gevolge van de
amendementen van artikel 18. De elementen van het laatste lid.
van het vroegere artikel 18 en het eerste lid van artikel 19
worden zodoende samengebracht.

2. Er dient te worden afgezien van de verwijzing naar « de in
artikel 9 bedoelde bijiage »ten gevolge van het amendement van
de Executieve in verband met artikel 9.

3. Technische verduidelijking van de tekst.

Nr. 94

Artikel 13

In het derde lid, de tweede zin te vervangen door de
volgende zin :

« Het secretariaat wordt door personeelsleden van het
Ministerie van het Briisselse Hoofdstedelijk Gewest
waargenomen. »

. Article 19
i

1. Remplacer Ie premier alinea par :

« Dans I'annee qui suit ['adoption du projet de plan,
I'Executif arrete definitivement Ie plan et Ie commu-
nique sans delai au Conseil de la Region de Bruxel-
les-Capitale. Lorsque I'Executif s'ecarte de I'avis de
la Commission regionale, sa decision est motivee. »

2. Au deuxieme alinea supprimer les mots : « et
1'annexe visee a 1'article 9 ».

3. Remplacer les troisieme et quatrieme alineas par
I'alinea suivant:

« Le plan entre en vigueur quinze jours apres sa
publication. Le plan complet est mis a la disposition
du public dans chaque maison communale dans les
trois jours de cette publication. »

JUSTIFICATION

1. II s'agit d'une amelioration de texte, consecutive aux amende-
ments a 1'article 18. Elle regroupe des elements du dernier alinea
de 1'article 18 (ancien) et le prmeier alinea de 1'article 19.

2. L'allusion a « 1'annexe visee a 1'article 9 » doit etre omise suite a
1'amendement de I'Executif relatii a 1'article 9.

2. Clarification technique du texte.

?94

Article 13

Au troisieme alinea, remplacer la deuxieme phrase
par la phrase suivante :

« Le secretariat est assure par des agents du Ministere
de la Region de Bruxelles-Capitale. »
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VERANTWOORDING

De woorden « Ze geeft delegatie aan ambtenaren » leidt tot
verwarring. Het gaat niet om een delegatie in de stedebouwkundige
zin (cf. de gemachtigde ambtenaar) maar wel om een terbeschik-
kingstelling van ambtenaren die met het secretariaat van bet
Stedebouwkundig College worden belast.

JUSTIFICATION

L'expression « II delegue des fonctionnaires » prete a confusion.
II ne s'agit pas de delegation telle qu'on 1'entend en matiere
d'urbanisme (cf. Ie fonctionnaire-delegue) mais bien d'une mise a
dispostion de fonctionnaires charges du secretariat du College
d'urbanisme.

?.95 ?95

Artikel 14 Article 14

Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 14. - De Executieve erkent de natuurlijke
personen of rechtspersonen of de privaat- of publiek-
rechtelijke personen die door de gemeenteraad kunnen
worden aangeduid om samen te werken aan het uitwer-
ken van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en van
de bijzondere bestemmingsplannen en bepaalt de voor-
waarden van deze erkenning. »

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 14. - L'Executif agree les personnes physiques
ou morales, publiques ou privees, qui peuvent etre
designees par Ie conseil communal pour participer a
['elaboration des plans communaux de developpement
et des plans particuliers d 'affectation du sol et determine
les conditions de Vagrement. »

VERANTWOORDING

Een formulering die duidelijker is dan die in bet ontwerp van
ordonnantie.

JUSTIFICATION

II convient d'utiliser une formulation plus explicite que celle du
projet d'ordonnance.

Nr. 96

Artikel 18

Aan het tweede lid, de volgende zin toe te voegen :

« De Executieve voegt aan het ontwerp-plan de lijst
van deze besturen en instellingen toe. »

VERANTWOORDING

Het is nuttig voor de lezer van het ontwerp-plan de lijst van de
instellingen te kennen die aan de uitwerking van het ontwerp-plan
deelgenomen hebben.

?96

Article 18

Au deuxieme alinea, ajouter la phrase suivante :

« L'Executif joint la liste de ces administrations et
organismes au projet de plan. »

JUSTIFICATION

n est utile pour Ie lecteur du projet de plan de connattre la liste des
organes qui ont participe a son elaboration.

Nr. 97 ?97

Artikel 18 Article 18

In het vijfde lid, aan het einde van de tweede zin, de
volgende woorden toe te voegen : « alsmede door een
mededeling op radio en televisie volgens de door de
Executieve bepaalde na'dere regels. »

Au cinquieme alinea, a la fin de la deuxieme phrase,
ajouter les mots : « ainsi que par un communique
diffuse par voie radiophonique et televisee selon les
modalites flxees par I'Executif. »

VERANTWOORDING

Er dient uitdrukkelijk te worden voorzien in een aankondiging
van het onderzoek via radio en televisie.

JUSTIFICATION

II convient de prevoir explicitement une diffusion radiophonique
et televisee de 1'annonce de 1'enquete.
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Nr. 98 N° 98

Artikel 18

Aan het negende lid, de volgende zin toe te voegen :

« Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke Com-
missie haar advies moet uitbrengen zij niet geldig
samengesteld is bij gebrek aan de aanwijzing van haar
leden binnen de bij artikel 9 bepaalde terinijn, loopt de
termijn van zestig dagen vanaf de aanwijzing van de
leden. »

VERANTWOORDING

Dit geval dient te worden voorzien en de termijn van de zestig
dagen moet bijgevolg worden beschermd.

Nr.99

Artikel 18

Na het negende lid, een nieuw lid in te voegen :

« Ten minste de helft van de in het achtste en het
negende lid bedoelde termijnen van zestig dagen valien
buiten de periodes van de schoolvakanties. »

VERANTWOORDING

Er dient met de periodes van de schoolvakanties rekening te
worden gehouden voor de berekening van de termijn net als voor de
openbare onderzoeken. Bepaalde gemeenteraden of adviesinstellin-
gen vergaderen immers niet gedurende deze periodes.

Article 18

Au neuvieme alinea, ajouter la phrase suivante :

« Dans I'hypothese oil la Commission regionale n'est
pas valablement composee faute de designation de ses
membres dans Ie delai present a I 'article 9, ail moment
oil elle doit rendre son avis, Ie delai de.soixante jours
prend cows a dater de la designation des membres. »

JUSTIFICATION

II convient de prevoir cette hypothese et des lors de preserver Ie
delai de soixante jours.

?99

Article 18

Inserer, apres Ie neuvieme alinea, 1'alinea nouveau
suivant:

« La moitie au moms des delais de soixante jours
vises aux huitieme et neuvieme alineas se situe en dehors
des periodes de vacances scolaires. »

JUSTIFICATION

II convient de tenir compte des periodes de vacances scolaires
pour Ie calcul du delai de la meme maniere que pour les enquetes
publiques. En effet, certains conseils communaux ou instances
consultatives ne se reunissent pas durant ces periodes.

Nr. 100 ?100

Artikel 9 Article 9

Het 1° van lid 8 met de volgende worden aan te
vullen : « met inachtname van de verschillende compo-
nenten ervan. »

Completer Ie 1° de 1'alinea 8 par les mots : « dans Ie
respect de lews diverses composantes ».

VERANTWOORDING

Geeft vorm aan de bedoelingen van de Executieve ter zake.

JUSTIFICATION

Materialise les intentions de 1'Executif en la matiere.

Nr. 101 ?101

Artikel 9 Article 9

In het 7° lid, de woorden « en over de stand van
zaken en de vooruitzichten inzake de planning » te
doen vervallen.

Au 7° alinea, supprimer les mots « et sur 1'etat et les
previsions en matiere de planification ».
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Nr. 102 N° 102

Artikel 13 Article 13

In het 3° lid, het woord « en » vervangen door een
komma en aan het einde van de zin de woorden
« alsmede de onverenigbaarheidsregels » toe te voegen.

Au 3* alinea, remplacer Ie mot « ainsi que » par une
virgule et ajouter a la fin de la phrase les mots « ainsi
que les regles d'incompatibilite ».

Nr. 103

Artikel 26

Het eerste lid als volgt te vervangen :

« Het gewestelijk bestemmingsplan regelt de ruimte-
lijke ordening in het Gewest. »

N° 1'03

Article 26

Remplacer I'alinea 1" par ce qui suit:

« Le plan regional d'affectation du sol regle I'amen-
gament du territoire a I'echelle de la Region. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De onafhankelijkheid van het gewestelijk bestemmingsplan tegen-
over het gewestelijk ontwikkelingsplan moet worden bevestigd.
Aangezien dit laatste slechts aanwijzende waarde heeft (zie amende-
ment nr. 58), kan het bij de opstelling van gewestelijk bestemmings-
plan slechts gebruikt worden voor de optics die er in voorkomen.

Het is trouwens onjuist en onlogisch dat het gewestelijk bestem-
mingsplan een andere omschrijving geeft en een aanvulling is van het
gewestelijk ontwikkelingsplan, daar beiden een ander doel hebben,

Het gewestelijk bestemmingsplan heeft, zoals zijn naam aangeeft,
betrekking op de ruimtelijke ordening, terwiji het gewestelijk
ontwikkelingsplan betrekking heeft op alle doelstellingen en midde-
len inzake gewestelijke ontwikkeling, met inbegrip van deze met
betrekking tot de ruimtelijke ordening.

L'autonomie du plan regional d'affectation du sol par rapport au
plan de developpement regional doit etre affirmee. Comme ce
dernier n'a (voir 1'amendement n° 58) qu'une valeur indicative, il ne
peut qu'inspirer la redaction du PRAS par les options qu'il traduit.

II est par ailleurs inexact et illogique de pretendre que le plan
regional d'affectation du sol « precise, en le completant » le plan de
developpement regional dans la mesure ou ils n'ont pas le meme
objet.

Le plan d'affectation du sol ne traite, comme son nom 1'indique
bien, que d'amenagement du territoire, alors que le plan de
developpement regional concerne 1'ensemble des objectifs et des
moyens de developpement de la Region, y compris ceux qui
concernent 1'amenagement du territoire.

Nr. 104

Artikel 26

In lid 2, de secundo als volgt te vervangen :

« 2° De ruimtelijke integratie van de verschillende
functies en de voorschriften die er op betrekking
hebben. »

VERANTWOORDING

De woorden « de algemene bestemming van de verschillende
delen van het grondgebied » verwijzen naar het opdelen van de stad
in verschillende gespecialiseerde zones met algemene bestemming.
Ze roepen de stedebouwkundige stromingen uit de jaren 50 en 60 op
die zonevorming als het ontwikkelingsideaal van de steden
beschouwden. Nu er, tenminste uit wat gezegd wordt, een consensus
blijkt te bestaan over de nodige vermenging van de functies in de
stad, is het gebruik van deze verouderde terminologie niet meer te
verantwoorden.

?104

Article 26

Au 2' alinea remplacer le secundo par :

« 2" ['integration spatiale des differentes fonctions et
les prescriptions qui s'y rapportent. »

JUSTIFICATION

L'expression « 1'affectation generale des differentes zones du
territoire » fait reference au decoupage de la ville en differentes
zones specialisees affectees a une fonction generale. Elle evoque les
courants urbanistiques des annees 50 et 60 qui faisaient du zonage
,1'ideal de developpement des villes. Maintenant qu'il existe, au
moins dans les discours, un consensus sur la necessaire mixite des
fonctions dans la ville, 1'utilisation de ce vocabulaire veilli ne se
justifie plus.
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Nr. 105 ?105

Artikel 26 Article 26

In lid 2, tertio, de woorden « voor de belangrijkste
verkeerswegen » te vervangen door de woorden : « het
verkeerswegennet, met inbegrip van deze voor het
openbaar vervoer ».

Ail 2° alinea, tertio, remplacer les mots « des princi-
pales voies de communications » par les mots : « du
reseau des voies de communication, y compris celles qui
concernent les transport publics ».

VERANTWOORDING

De ordeningsmaatregelen voor de in het plan opgenomen ver-
keerswegen moeten ook betrekking hebben op het openbaar ver-
voer, ongeacht het gaat over trajecten of over wegaanpassingen. Op
die wijze komt duidelijk naar voor weike voorrang er aan wordt
gegeven.

JUSTIFICATION

Les mesures d'amenagement des voies de communications figu-
rant au plan doivent aussi concemer les transports publics, qu'il-
s'agisse des itineraires oy des amenagements en voirie. La priority
qui leur sera accordee sera ainsi mise en exergue.

Nr. 106

Artikel 26

In lid 2, het quinto als volgt te vervangen :

« 5° de aan de bijzondere bestemmingsplan aan te
brengen wijzigingen. »

VERANTWOORDING

Talrijke waarnemers betwisten formeel het nut van de gemeente-
lijke plannen. Ze moeten worden opgeborgen en bijgevolg moet
eike verwijzing ernaar in andere artikelen (zie de amendementen op
artikelen 35 tot 44) worden geschrapt.

N° 106

Article 26

Au 2' alinea, remplacer Ie quinto par ce qui suit:.

« 5° les modifications qui devront etre apportees aux
plans particuliers d 'affectation du sol. »

JUSTIFICATION

L'utilite des plans communaux est fonnellement contestee par de
nombreux observateurs. Leur suppression s'impose et, par voie de
consequence, toute reference a eux dans d'autres articels (voir les
amendements aux articles 35 a 44).

Nr. 107

Artikel 26

In lid 2, een sexto toe te voegen, luidend :

« 6° De prioritaire zones voor stadsvernieuwing. »

N° 107

Article 26

Au 2° alinea ajouter un secto redige conune suit:

« 6° Les zones prioritaires de renovation urbaine. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het stedebouwkundig vernieuwingsbeleid van het Gewest moet,
omwille van zijn belang en zijn structurele aard, blijken uit de
bepaling van de uiteraard in het gewestelijk bestemmingsplan
opgenomen prioritaire zones. De filosofie erachter is in feite
dezelfde als deze achter de te beschermen of te vemieuwen zones;
beide bepalen de toekenning van renoveringspremies.

In deze zones moet voorrang worden verleend aan beschermings-
maatregelen ten gunste van verlaten gebouwen, waarvan een lijst
moet worden opgesteld en waarvoor het vinden van een nieuwe
bestemming moet worden aangemoedigd.

La politique de renovation urbaine de la Region doit, en raison de
son importance et de son caractere structurel, se traduire par la
definition de zones prioritaires qui trouvent tout naturellement leur
place dans Ie PRAS. Leur philosophic reprend, •en fait, celle des
zones a proteger ou a renover, qui conditionnent 1'octroi de primes a
la renovation.

Dans ces zones, une priorite doit etre accordee a des mesures de
lutte centre les immeubles &. 1'abandon qui devront etre repertories
et dont la reaffectation sera encouragee.
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Nr. 108

Artikel 26

1. In lid 2, een 7° toe te voegen, luidend :

« 7" De algemene regels voor de vestiging en de
omvang van op te richten gebouwen. »

2. In lid 3, de woorden « of betreffende de plaatsing
en de omvang van de gebouwen » te doen verval-
len.

N° 108

Article 26

1. An 2° alinea, ajouter un 7° redige conime suit:

« 7° Les regles generates relative a I'implantation et
au volume des constructions & eriger. »

2. Supprimer a 1'alinea 3 les mots « ou relatives a
1'implantation et au volume des constructions. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het verplicht opnemen van regels inzake de vestiging en de
omvang van de gebouwen in het gewestelijk bestemmingsplan is van
uit drie invalshoeken te verantwoorden :
1. in de vroegere APA's, die nu verdwijnen, stonden algemene

regels van dit type. Geen enkel plan vervangt hen;
2. de BPA's hebben geen betrekking op alle kleine delen van het

grondgebied, hetgeen verbiedt er algemene regels in op te
nemen;

3. ze zrjn van essentieel belang in een stad die zich onderscheidt
door de overdreven schaalversnippering die haar een dikwijis
chaotisch karakter geeft.

Een algemene maatregel - zoals H=L - gemoduleerd door de
bouwverordeningen of de BPA's - moet het mogelijk maken op een
doeltreffende wijze de strijd aan te binden tegen sommige hogere
opboden vanwege vastgoedspeculanten die pogen in bun vergun-
ningsaanvragen nog snel enkele verdiepingen meer mee te pikken,
ten nadele van de integratie van de gebouwen van het bestaande
patrimonium en van het leefmilieu.

L'inclusion obligatoire des regles relatives a 1'implantation et au
volume des constructions dans Ie PRAS se justifie au moins pour
trois raisons :
1. les anciens PGA, ce qui disparaissent, contenaient des regles

generates de ce type. Aucun autre plan ne vient les remplacer;
2. les PPAS ne couvent que de toutes petites portions de territoire,

ce qui interdit d'y inclure des regles generales;

3. elles sont essentielles dans une ville qui se distingue par de trop
nombreuses ruptures d'echelle qui lui donnent une' image sou-
vent cahotique.

Une mesure generate - comme H=L - modulee par les reglements
de batisse ou les PPAS - doit permettre de lutter efficacement contre
certaines surencheres des speculateurs immobiliers qui tentent de
grapiUer quelques etages de plus dans leurs demandes de permis, au
detriment de I'integration des immeubles, du patrimoine bati et de
1'environnement.

Nr. 109

Artikel 27

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Dit amendement is het logische gevolg van het amendement op
artikel 23 die het gewestelijk ontwikkelingsplan eike bindende
kracht ontneemt. Hiervan ontdaan is een afwijkingsbepaling totaal
overbodig.

?109

Article 27

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Cet amendement est la consequence logique de 1'amendement a
Particle 23 qui enleve toute force obligatoire au plan regional de
developpement. Depourvu de toute portee contraignante, une
disposition permettant d'y deroger est superfetatoire.

Nr. 110 N° 110

Artikel 27 Article 27

Het primo tot tertio van dit artikel als volgt te
vervangen :

« I" Er moet warden aangetoond dat de in het
gewestelijk ontwikkelingsplan vastgelegde bestemming
voorbijgestreefd is of met meer te verwezenlijken valt.

Remplacer les primo a tertio de cet article par

« 1" II doit etre demontre que la destination prevue
par Ie plan regional de developpement est depassee ou
ne peut plus etre realisee.
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2° De in het gewestelijk bestemmingsplan voorge-
stelde bestemming moet beantwoorden aan bestaande
mogelijkheden en er moet een reele behoefte bestaan om
een andere ordening aan te nemen.

3° Deze noodzaak om een nieuwe ordening aan te
nemen, moet gebaseerd zijn op de bijzondere eigen-
schappen van het desbetreffende gebied.

4° De afwijking mag geen afbreuk doen aan de
wezenlijke gegevens van het gewestelijk ontwikkelings-
plan, onder andere aan de in de betrokken perimeter
aanwezige hoofdfunctie. »

2° La destination proposee par Ie plan regional
d'affectation du sol doit repondre a des possibilites
existantes et il doit exister une necessite reelle d'adopter
un amenagement different.

3° Cette necessite d'adopter un nouvel amenagement
doit etre fondee sur les caracteristiques particulieres du
territoire considere.

4° La derogation ne peut porter atteinte aux donnees
essentielles du plan regional de developpement, notam-
ment a la fonction principale presente dans Ie perimetre
considere. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De in de oorspronkelijke tekst vodr de afwijkingen bepaalde
voorwaarden blijven bijzonder vaag en laten de deur open voor
allerhande interpretaties :
1. Weike zijn de « wezenlijke gegevens van een plan »? Gelet op

hun verschillende schaal loopt men het gevaar eike afwijking van
het gemeentelijk plan als niet strijdig met de gegevens van het
gewestplan te beschouwen; of niet soms?

2. Wanneer moeten economische behoeften enz., die niet bestaan
op het ogenblik dat de hogere plannen worden opgesteld,
beoordeeld worden om als dusdanig beschouwd te worden?

3. De in het 2° genoemde « nieuwe behoeften » zijn zo ruim
opgevat dat ze het mogelijk maken om het even weike afwijking
te verantwoorden (zie Borchette-centrum en Bordet-instituut).

4. Zou men op zijn minst niet uit het oog mogen verliezen dat de
overheidsinstanties door de hogere plannen gebonden zijn en dat
ze geen projecten mogen ontwikkelen die er strijdig mee zijn?

5. Wat moet worden verstaan onder « bestaande feitelijke moge-
lijkheden tot aanleg »? Verschillende interpretaties zijn moge-
lijk.

In zijn analyse van het voorontwerp heeft de Raad van State
dezelfde ontleding gemaakt en betreurt dat, ondanks de door de
Executieve uitgedrukte bedoelingen, het artikel slechts een onvolko-
men ovemame is van de jurisprudentie van de afdeling administra-
tie.

« Het is de bedoeling om afwijkingen van het hogere plan slechts
toe te staan onder de voorwaarden die door de huidige rechtspraak
van de Raad van State worden omschreven en om die rechtspraak
bijgevolg in een tekst in te schrijven.

Het laat zich echter aanzien dat het artikel de rechtspraak van de
afdeling administratie in deze slechts onvolkomen overneemt ».

De Raad van State stelt dan ook voor de tekst met deze
rechtspraak in overeenstemming te brengen. Waarom heeft de
Staatssecretaris deze raad niet gevolgd?

Les conditions mises aux derogations par Ie texte initial restent
particulierement .floues et laissent la porte ouverte & toutes les
interpretations :
1. Que sont les « donnees essentielles » d'un plan? Vu leur echelle

differente, ne risque-t-on pas de considerer n'importe quelle
derogation du plan communal comme non compromettante des
donnees du plan regional?

2. Quand les besoins economiques, etc., qui n'existaient pas au
moment de 1'etablissement des plans sup6rieurs doivent-ils etre
apprecies pour etre consideres come tels?

3. Les « nouveaux besoins » evoques au secundo sont a ce point
larges qu'ils permettent de justifier n'importe quelle derogation
(cf. Centre Borchette et Institut Bordet).

4. Ne doit-on pas, au moins, considerer que les pouvoirs publics
sont lies par les plans superieurs et qu'ils ne pourraient pas
developper des projets qui y sont contraires?

5. Que faiit-il entendre par possibilites d'amenagement existantes
de fait? Plusieurs lectures peuvent en etre faites.

Dans son analyse de 1'avant-projet, Ie Conseil d'Etat a fait la
meme analyse et deplore que, en depit des intentions exprimees par
1'Executif, 1'article ne traduit qu'imparfaitement la jurisprudence de
lajuridiction administrative.

« L'intention est de n'autoriser de derogations au plan superieur
qu'aux conditions definies par la jurisprudence actuelle du Conseil
d'Etat et de consacrer, des lors, celle-ci dans un texte.

L'article semble cependant ne reproduire qu'imparfaitement la
jurisprudence de la section d'administration en ce domaine. »

Le Conseil d'Etat propose ensuite une redaction conforme a sa
jurisprudence. Pourquoi le Secretaire d»Etat ne 1'a-t-il pas suivie?

Nr. Ill

Artikel 27

Tussen het Iste en het 2de lid het volgende lid in te
voegen :

?111

Article 27

Inserer entre le 1" et le 2" alinea 1'alinea suivant
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« Geen enkele afwijking mag worden toegestaan
zonder het eensluidend advies van het Stedebouwkun-
dig College. Het advies heeft betrekking op de eenvor-
migheid van de afwijking onder de voorwaarden die er
in warden gesteld. »

VERANTWOORDING

Het voorafgaand advies van het Stedebouwkundig College voor
een afwijking van een lager plan tegenover een hoger plan geeft
ideale onpartijdigheidswaarborgen, rekening houdend met de
samenstelling van het College. Zonder te zeggen of, de afwijking al
dan niet terecht is, moet het er eenvoudig voor waken de geldig-
heidsvoorwaarden vervuld te zien.

« Aucune derogation ne peut etre operee sans I'avis
conforme du College d'urbanisme. L'avis porte siir la
conformite de la derogation aux conditions qui y sont
mises. »

JUSTIFICATION .

L'avis prealable du College d'urbanisme a une derogation d'un
plan inferieur vis-a-vis d'un plan superieur offre des garanties
d'imperialit6 ideales compte tenu de sa composition. Sans juger de
1'opportunite de la derogation, il doit simplement veiller a ce que les
conditions mises a sa validite sont bien remplies.

Nr. 112 N°112

Artikel 28 Article 28

Lid 1 aan te vullen door :

« In voorkomend geval wordt zij bijgestaan door een
erkende ont\verper. »

VERANTWOORDING

De Executieve kan altijd een beroep doen op een ontwerper om
het GOP uit te werken. Nochtans, verplicht artikel 28 zoals het is
opgesteld niet op een erkende ontwerper beroep te doen. Deze
vrijheid is niet verantwoord. Dit amendement is het logisch gevolg
van het amendement op artikel 14.

Completer Ie 1" alinea par :

« II se fait, Ie cas echeant, assister par un auteur de
projet agree. »

JUSTIFICATION

Rien n'empeche 1'Executif de recourir a un auteur de projet pour
1'elaboration du PRAD. Toutefois, tel qu'il est redige, 1'article 28 ne
1'oblige pas a recourir a un auteur agree. Rien ne justifie cette
latitude. Cet amendement est la consequence logique de celui qui
porte sur 1'article 14.

Nr. 113 N°113

Artikel 28 Article 28

In lid 8, de woorden « het ontwerp-plan » te vervan-
gen door de woorden : « het volledige dossier van het
ontwerp-plan samen met een verklarend synthesestuk ».

VERANTWOORDING

Alle stukken die deel uitmaken van het ontwerpplan moeten aan
een onderzoek worden onderworpen. Om er de lezing van te
vergemakkelijken, moeten ze vergezeld worden van een verklarende
synthese.

Au 8° alinea, remplacer les mots « Ie projet de plan »
par les mots : « Le dossier complet du projet de plan
accompagne d'un document de synthese explicatif ».

JUSTIFICATION

Tous les documents qui font partie du projet de plan doivent etre
soumis a enquete. Pour en faciliter la lecture, un document de
synthese explicatif doit les accompagner.

Nr. 114 N0114

Artikel 28

1. In lid 11, na de erste zin, de volgende zinnen toe te
voegen :

« Binnen de vijftien dagen na ontvangst van het
dossier, organiseert de Gewestelijke Commissie een
openbare hoorzitting tijdens deweike de personen
die het hebben gevraagd tijdens het onderzoek,
worden gehoord. Hun opmerkingen worden in een
proces-verbaal opgetekend. »

Article 28

1. Au 11° alinea, apres la premiere phrase, inserer les
phrases suivantes :

« Dans les quinze jours de la reception du dossier, la
Commission regionale organise une seance d'audi-
tion publique au cours de laquelle les personnes qui
en ont fait la demande dans le delai d'enquete sont
entendues. Lews observations sont consignees dans
un proces-verbal. »
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VERANTWOORDING

Om nog beter ingelicht te worden moet de Gewestelijke Commis-
sie, op dezelfde wijze als de overiegcommissies in het kader van de
uitwerking van het OOP een hoorzitting organiseren waar de
personen die het wensen hun opmerkingen kunnen maken. Een
dergelijke procedure laat toe de reeks uitgedrukte adviezen te
vergroten en het democratisch verworvene dat de openbare hoorzit-
tingen betekenen uit te breiden tot het niveau van de gewestelijke
plannen.

JUSTIFICATION

Pout etre davantage eclairee, la Commission regionale doit, de la
meme facon que les Commissions de concertation dans Ie cadre de
1'elaboration des PPAS, organiser une seance d'audition au cours de
laquelle les personnes qui Ie souhaitent peuvent exprimer leurs
observations. Une telle procedure permet d'elargir 1'eventail des
avis exprimes et d'etendre au niveau des plans regionaux I'acquis
democratique que constituent les auditions publiques.

2. In lid 11, in de tweede zin, na de woorden « Gewes-
telijke Commissie » de volgende woorden toe te
voegen :' « onderzoekt de gegrondheid van de
opmerkingen en adviezen die ze heeft ontvangen en
maakt een omstandige synthese en, op deze basis
brengt ze ».

2. Au 11" alinea, a la deuxieme phrase, apres les mots
« Commission regionale » inserer les mots : « exa-
mine Ie bien-fonde des observations et avis qu'elle a
recueillis, en fait une synthese circonstanciee et, sur
cette base ».

VERANTWOORDING

Om het meeste baat te halen uit de tijdens het onderzoek
geformuleerde opmerkingen en uit de adviezen van de verschillende
instanties, moet de Gewestelijke Commissie er de gegrondheid van
kunnen onderzoeken (zie F. Haumont, Urbanisme, p. 149) en er de
synthese van maken zowel om haar eigen advies te steunen als om de
Executieve, belast met de uitwerking van het definitief plan, toe te
laten over de voornaamste gegevens van deze adviezen te beschik-
ken.

JUSTIFICATION

Pour tirer Ie meilleur profit des proclamations formulees pendant
1'enquete et des avis des differentes instances, la Commission
regionale doit pouvoir en examiner la regularite et Ie bien-fonde
(voir F. Haumont, Urbanisme, p. 149) et en faire la synthese a la
fois pour etayer son propre avis et pour permettre a 1'Executif,
charge de 1'elaboration du plan definitif de disposer des donnees
essentielles contenues dans ces avis.

3. In lid 11, de woorden « zestig dagen » door
« negentig dagen » te vervangen.

VERANTWOORDING

De verlenging van de termijn waarover de Gewestelijke Commis-
sie beschikt om zijn advies te overhandigen wordt verantwoord door
de haar toevertrouwde taak een openbare hoorzitting te organiseren
en de synthese te maken van de haar overhandigde klachten en
adviezen.

3. Au 11' alinea, remplacer les mots « soixante jours »
par « nonante jours ».

JUSTIFICATION

La prolongation •du delai dont la Commission regionale dispose
pour permettre son avis se justifie par la tache qui lui est assignee
d'organiser une seance d'audition publique et de faire la synthese
des reclamations et avis qui lui ont et6 remis.

Nr. 115 ?115

Artikel 28 Article 28

In lid 12, het begin van de eerste zin te laten
voorafgaan door de woorden : « Het volledige dossier,
dat de gedurende het onderzoek gemaakte opmerkingen
en klachten bevat, de synthese ervan, de adviezen van
de raadgevende instanties en van de gemeenteraden en »

Au 12" alinea, faire preceder la premiere phrase par
les mots : « Le dossier complet, qui comprend les
observations et reclamations recueillies pendant 1'en-
quete, la synthese de celles-ci, les avis des instances
consultatives et des conseils communaux, et ».

VERANTWOORDING

De oorspronkelijke opstelling van de tekst laat veronderstellen
dat de Executieve het definitieve plan uitwerkt alleen rekening
houdend met het advies van de Gewestelijke Commissie, aangezien
de andere opmerkingen haar niet rechtstreeks werden medegedeeld.
Het past daarentegen dat zij het volledige dossier krijgt om zich te
steunen op de resultaten van het onderzoek en van de raadplegingen
waarvan een synthese door de Gewestelijke Commissie zai verwe-
zenlijktzijn.

JUSTIFICATION

La redaction initiale du texte laisse penser que 1'Executif elabore
le plan definitif en tenant compte du seui avis de la Commission
regionale, les autres observations ne lui etant pas communiquees
directement. II convient au contraire que 1'ensemble du dossier lui
soit transmis afin qu'il puisse s'inspirer des resultats de 1'enquete et
des consultations dont une synthese aura ete realisee par la
Commission regionale.
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Nr. 116 ?116

Artikel 28 Article 28

In het laatste lid, de woorden « het advies van de
Gewestelijke Commissie »te vervangen door de woor-
den : « het geheel van de uitgedrukte adviezen ».

Au dernier alinea, remplacer les mots « 1'avis de la
Commission regionale » par les mots : « de I'ensemble
des avis exprimes ».

VERANTWOORDING

Vanaf het ogenblik dat alle gesynthetiseerde opmerkingen haar
zijn overgemaakt, is het de taak van de Executieve er rekening mee
te houden in de uitwerking van het definitieve plan en, bijgevolg, de
gevallen met redenen te omkleden waarin ze er geen rekening mee
houdt.

JUSTIFICATION

Des Ie moment ou I'ensemble des observations, synthetisees, lui
sont transmises, il appartient & 1'Executif d'en tenir compte dans
1'elaboration du plan definitif et, par voie de consequence, de
motiver les cas dans lesquels il n'en tient pas compte.

Nr. 117

Artikel 31

1. Het tweede lid te doen vervallen.

2. In het derde lid, de woorden « in het tweede lid
opgesomde » te doen vervallen.

VERANTWOORDING

In het stadium van het ontwerp-plan - namelijk voor het
Openbaar Onderzoek - moeten de bepalingen van de andere
plannen die tegenstrijdig zijn, worden behouden. Het is slechts in
het stadium van het definitieve plan - eens de uitwerkingsprocedure
beeindigd is - dat tegenstrijdige bepalingen kunnen worden opgehe-

N° 117

Article 31

1. Supprimer Ie deuxieme alinea.

2. Au troisieme alinea, supprimer les mots « reprises
dans la liste visee a I'alinea 2. »

JUSTIFICATION

Au stade du projet de plan - soit avant 1'enquete publique - les
dispositions des autres plans qui lui sont contraires doivent etre
maintenues. Ce n'est qu'au stade du plan definitif - une fois
terminee la procedure d'elaboration - que des dispositions contrai-
res peuvent etre abrogees.

Nr. 118 ?118

Artikel 32 Article 32

De woorden « gemeentelijke ontwikkelingsplan-
nen » te doen vervallen.

Supprimer les mots « plans communaux de develop-
pement ».

VERANTWOORDING

Zie de amendementen op de artikelen 35 tot 44.

Nr. 119

Artikel 34

Een tweede lid toe te voegen luidende ;

« De plannen waarvan een of meerdere bepalingen
werden opgeheven worden in de loop van het jaar
volgend op deze opheffing herzien. »

JUSTIFICATION

Voir les amendements aux articles 35 a 44.

?119

Article 34

Ajouter un second alinea redige comme suit:

« Les plan dont line ou des dispositions ont ete'
abrogees sont revises dans I'nnnee qui suit cette abroga-
tion. »
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De verplichting de plannen te herzien waarvan sommige bepalin-
gen werden opgeheven, beantwoordt aan de logica van het ontwerp
(zie artikel 28, lid 4 die dit enkel bepaalt voor de GOP) en de
leesbaarheid en de juridische zekerheid van de plannen verhoogt.

Inderdaad, in afwezigheid van wijziging, moet er naar het hogere
plan verwezen die de opheffende bepaling bevat om de nieuwe
ekonomie van het ondergeschikte plan tot uiting te brengen. Dit
spelletje zou kunnen veriengd worden indien er voortdurend ophef-
fingen worden doorgevoerd.

L'obligation de revision des plans dont certaines dispositions ont
ete abrogees repond a la logique du projet (voir article 28, alin6a 4
qui Ie prevoit pour Ie seui PRAS) et augmente la lisibilite det la
securite juridique des plans.

En cffet, en 1'absence de modification, il faudra s'en referer au
plan superieur qui contient la disposition abrogatoire pour saisir
1'economie nouvelle du plan inferieur. Ce petit jeu de piste risque
d'etre alonge si des abrogations en cascade sont intervenues.

Nr. 120 ?120

Artikel 17 Article 17

In tertio na het woord « interventiegebieden », de
woorden « met inbegrip van de stedelijke renovatiege-
bieden » toe te voegen.

Au tertio ajouter apres Ie mot« prioritaire » les mots
« y compris des zones de renovation urbaine ».

VERANTWOORDING

Vervangt het amendement nr. 39.

JUSTIFICATION

Remplace 1'amendement n0 39.

Nr. 121 ?121

Artikel 18 Article 18

Na het woord « instellingen » de woorden « en de
studiebureaus die aan zijn uitwerking hebben medege-
werkt » in te voegen.

Apres Ie mot« organismes », inserer les mots « et les
bureaux d'etudes qui ont participe a son elaboration ».

VERANTWOORDING

Een volledige informatie geven over de protagonisten die aan zijn
uitwerking hebben medegewerkt.

JUSTIFICATION

Donner une information complete sur les acteurs qui ont contri-
bue & son elaboration.

Nr. 122 N° 122

Artikel 18

In lid 9, de laatste zin te vervangen door « bij gebrek
hieraan, zijn de leden van de Gewestelijke Commissie
van rechtswege ontslagnemend.

In het Executievebesluit bedoeld in artikel 9, lid 9,
wordt voorzien in de wijze waarop de Gewestelijke
Commissie opnieuw wordt samengesteld na een collec-
tief ontslag van rechtswege. »

Article 18

Au 9' alinea, derniere phrase, remplacer les mots
apres la virgule par les mots « faute de quoi, les
membres de la Commission regionale sont demission-
naires de plein droit,

La decision de I'Executif visee a {'article 9, alinea 9,
prevoit la maniere dont la Commission regionale est
reconstitute apres une demission collective de plein
droit. »
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Nr. 123 ?123

Artikel 18 Article 18

In het vierde lid, de volgende zin te vervangen door :
« De Executieve legt het gewestelijk ontwikkelingsont-
werpplan vast en deelt het onverwijid aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad mede, samen met eventuele
opmerkingen en suggesties bedoeld in het derde lid. »

Au quatrieme alinea, remplacer la premiere phrase
par : « L'Executif arrete Ie pro jet de plan regional de
developpement et Ie communique sans delai au Conseil
de la Region de Bruxelles-Capitale, accompagne des
eventuelles observations ou suggestions visees au troi-
sieme alinea. »

Nr. 124 ?124

Artikel 21 Article 21

A. Het eerste lid, het einde van de zin te vervangen
door : « heeft dezelfde waarde als het definitieve
plan ».

B. Tweede lid, de woorden « geen bindende kracht
heeft verkregen » te vervangen door «• met in wor-
king is getreden. »

C. Derde lid, de woorden « van de in het tweede lid
opgesomde van kracht zijnde plannen » te vervan-
gen door « die krachtens het tweede lid warden
geschorst. »

VERANTWOORDING

A. Tekstcorrectie ter vereenvoudiging en ter verduidelijking (de
waarde van het plan is in artikel 23 gepreciseerd).

B. Tekstcorrectie daar het gewestelijk ontwikkelingsplan niet in al
zijn bepalingen bindende kracht en verordenende waarde heeft.

C. Tekstverbetering.

A. A I'alinea I", remplacer la fin de la phrase par : « a
meme valeur que Ie plan definitif. »

B. Au deuxieme alinea remplacer : « n'a pas acquis
force obligatoire » par « n'est pas entre en vi-
gueur. »

C. Au troisieme alinea, remplacer la fin de la phrase
apres « projet de plan » par « qui ne sont pas
conformes a celles qui sont suspendues en vertu du
deuxieme alinea. »

JUSTIFICATION

A. Correction de texte dans un but de simplification ,et de clarte (la
valeur du plan etant precisee a 1'article 23).

B. Correction de texte vu que Ie plan regional de developpement n'a
pas force obligatoire et reglementaire dans toutes ces disposi-
tions,

C. Amelioration de texte.

Nr. 125 ?125

Artikel 23 Article 23

A. Lid 1, 2 en 3 als volgt vervangen :

« Het plan heeft bindende kracht en reglemente-
rende waarde inzake de bepalingen die betrekking
hebben op de bodembestemming en die in het plan
vermeld staan als hebbende deze kracht en deze
waarde.

Het plan is richtinggevend in zijn andere bepalin-
gen.

Het toekennen door de Executieve van hulp aan
natuurlijke of rechtspersonen dan wel privaat- of
publiekrechtelijke personen mag slechts geschieden
in naleving vande bepalingen van het plan, ook zo
deze richtinggevend zijn. »

A. Remplacer les alineas 1, 2 et 3 comme suit:

« Le plan a force obligatoire et valeur reglementaire
dans les dispositions relatives ^ I'affectation du sol,
mentionnees dans le plan come ayant cette force et
cette valeur.

Le plan est indicatif dans ses autres dispositions.

L'octroi d'aides par I'Executif S des personnes
physiques ou morales, privees ou publiques ne pent
s'effectiier que dans le respect des dispositions du
plan, meme indicatives. »
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B. Vierde lid : de woorden « volledige vernieuwing »
door « installatie » te vervangen.

VERANTWOORDING

A. Tekstverbetering.
B. Wijziging met het oog op de coordinering van de terminologie

met artikel 18, lid 4.

B. Au 4° alinea, remplacer les termes « Ie -renouvelle-
ment complet » par « / 'installation ».

JUSTIFICATION

A. Amelioration de texte.
B. Modification pour coordonner la terminologie avec 1'article 18,

quatrieme alinea.

Nr. 126 ?126

Artikel 26 Article 26

Tweede lid : eerste zin, « met name » te doen
vervallen.

VERANTWOORDING

Tekstcorrectie.

2° alinea, 1" phrase, supprimer « notamment ».

JUSTIFICATION

Correction de texte.

Nr. 127 ?127

Artikel 28 Article 28

A. Het tweede lid te vervangen door : A. Remplacer Ie deuxieme alinea par :

« Op aanvraag van de Executieve en binnen de door
haar bepaalde termijn voert elk gewestelijk bestuur
en eike instelling van openbaar nut de elementen aan
die tot zijn bevoegdheid behoren. De Executieve
voegt aan het ontwerp-plan de lijst van deze besturen
en instellingen toe. »

B. Een lid in te voegen tussen het derde en het vierde
lid:

« De Executieve stelt het ontwerp-plan vast en
maakt het onverwijid aan de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad over met de in het derde lid bedoelde
eventuele opmerkingen of suggesties. »

C. Het vierde lid te doen vervallen.

D. Het vijfde lid met B samen te voegen.

E. Het zevende lid met het zesde lid samen te voegen.

F. Het negende lid te vervangen door :

De bezwaren en opmerkingen, waarvan door de
indiener een afschrift aan het college van burgemees-
ter en schepenen van de betrokken gemeenten kan
warden verstuurd, warden aan de Executieve toege-
zonden binnen de termijn van het onderzoek bij een
ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.
De Executieve maakt aan de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad een afschrift van de bezwaren en opmer-
kingen over binnen dertig dagen na de sluiting van
het openbaar onderzoek.

« A la demande de I'Executifet dans Ie delai fixe par
celui-ci, chaque administration regionale et chaque
organisme d'interet public regional fournit les ele-
ments lies a ses competences. L'Executif joint la liste
de ces administrations et organismes au projet de
plan. »

B. Inserer un alinea entre Ie troisieme et Ie quatrieme
alinea :
« L'Executifarrete Ie projet de plan et Ie communi-
que sans delai au Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale, accompagne des eventuelles observations
ou suggestions visees au troisieme alinea. »

C. Supprimer Ie quatrieme alinea.

D. Joindre Ie cinquieme alinea au B.

E. Joindre Ie septieme alinea au sudeme alinea.

F. Remplacer Ie neuvieme alinea par :
/

« Les reclamations et observations, dont copies
peuvent etre envoyees par lews auteurs au college
des bourgmestre et echevins des communes concer-
nees, sont adressees. a I'Executif dans Ie delai
d'enquete sous pli recommande a, la poste on centre
accuse de reception. L'executif communique au
Conseil de la Region de Bruxeles-Capltale une copie
des reclamations et observations dans les trente jours
de la cloture de I'enquete publique. »
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G. Het tiende lid te vervangen door : G. Remplacer Ie dixieme alinea par :

« Na het verstrijken van de termijn van het onder-
zoek, beschikken de gemeenteraden en de advies-
organen, waarvan de lijst door de Executieve wordt
vastgesteld, over een termijn van zestig dagen om
him advies uit te brengen en het aan de Executieve
over te maken. Na dew termijn warden de niet-
uitgebrachte adviezen geacht gunstig te zijn. De
Executieve maakt aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad een exemplaar van deze adviezen over binnen
vijftien dagen na het verstrijken van deze termijn. »

« A I'expiration du delai d'enquete, les conseils
communaux et les instances consultatives dont la
liste est etablie par I'Executif disposent d'un delai de
soixante jours pour emettre lew avis et le transmettre
a I'Executif. A I'echeance, les avis qui n'auraient pas
ete emis sont reputes favorables. L'Executif commu-
nique au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale
un exeniplaire de ces avis dans les quinze jours qui
suivent I'expiration de ce delai. »

H. Het elfde lid te vervangen door : H. Le onzieme alinea est remplace comme suit

« Samen met de bezwaren, de opmerkingen en de
adviezen wordt het ontwerpplan door de Executieve
aan de Gewestelijke Commissie overgemaakt. De
Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit en
maakt het over aan de Executieve binnen zestig
dagen na ontvangst van het volledig dossier. Bij
gebrek hieraan wordt haar advies geacht gunstig te
zijn. De Executieve maakt aan de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad een exemplaar van dit advies over
binnen vijftien dagen na ontvangst ervan. »

I. Het laatste lid en het voorlaatste lid te dpen verval-
len.

« Le projet de plan est soumis par I'Executif a la
Commission regionale, accompagne des reclamati-
ons et observations et des avis. La Commission
regionale emet son avis et le transmet a I'Executif
dans les soixante jours de la reception du dossier
complet, faute de quoi cet avis est repute favorable.
L'Executif communique au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les
quinze jours de la reception de I'avis. »

I. Supprimer les deux derniers alineas.

VERANTWOORDING

A, tot I. Herschikking van de tekst in overeenstemming met het
amendement nr. 92 van de Executieve. Bovendieri wordt het vierde
lid (C.) geschrapt en verplaatst naar aanleiding van het amendement
op artikel 30.

JUSTIFICATION

A. a I. Remaniement du texte en coordination avec 1'amende-
ment n" 92 pr^sente par 1'Execntif. En outre (C.) le quatrieme alinea
est supprime et deplace par amendement a 1'article 30.

Nr. 128 ?128

Artikel 28 Article 28

A. Zesde lid, tweede zin : in de Nederlandse tekst « in
ten minste drie Franstalige en drie Nederlands-
talige dagbladen »te vervangen door « in ten minste
drie Nederlandstalige en drie Franstalige dagbla-
den »,

B. Zevende lid, het woord « berichtgeving »te vervan-
gen door « aankondiging ».

A. Au sixienie alinea, deuxieme phrase, dans le texte
neerlandais, inverser les termes « Franstalige » et
« Nederlandstalige ».

B. Au septienae alinea, remplacer dans le texte neerlan-
dais le terme « berichtgeving » par « aankondi-
ging ».

VERANTWOORDING

A. De prioriteit wordt gewoonlijk gegeven aan een Nederlandstalige
instelling in de wettelijke Nederlandstalige tekst en omgekeerd
voor een Franse tekst.

i
B. Tekstcorrectie.

JUSTIFICATION

A. II est d'usage de donner la priorite & une institution neerlando-
phone dans un texte legal neerlandais et vice-versa pour un texte
francais.

B. Correction de texte.
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Nr. 129 N° 129

Artikel 29 Article 29

A. Een eerste lid in te voegen :

«• In het jaar volgend op de vaststelling van het
ontwerp-plan, stelt de Executieve het plan definitief
vast en maakt het onverwijid aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad over. Wanneer de Executieve
van het advies van de Gewestelijke Commissie
a f w i j k t , wordt haar beslissing met redenen
omkleed. »

B. Eerste lid : de woorden « en de in artikel 9
bedoelde bijiage » te doen vervallen en de woorden
« worden afgedrukt » te vervangen door « wordt
afgedrukt ».

C. Het tweede en het derde lid te vervangen door het
volgende lid :

« Het plan treedt in working vijftien dagen na zijn
bekendmaking. Het volledige plan ligt ter beschik-
king van de bevolking in elk gemeentehuis binnen
drie dagen na deze bekendmaking. »

A. Inserer un premier alinea :

« Dans I'annee qui suit {'adoption du projet de plan,
I'Executif arrete definitivement Ie plan et Ie commu-
nique sans delai au Conseil de la Region de Bruxel-
les-Capitale. Lorsque I'Executifs'ecarte de I'avis de
la Commission regionale, sa decision est motivee. »

B. Au I" alinea supprimer : « et 1'annexe visee a
1'article 9 ».

C. Remplacer les deuxieme et troisieme alineas par
1'alinea suivant:

« Le plan entre en vigueur quince jours apres sa
publication. Le plan complet est mis a la disposition
du public dans chaque maison communale dans les
trois jours de cette publication. »

VERANTWOORDING

Overeenstemming met het amendement nr. 93 van de Executieve
in verband met artikel 19.

JUSTIFICATION

Mise en conformite avec 1'amendement n° 93 presente par I'Exe-
cutif a propos de 1'Article 19.

Nr. 130 N° 130

Artikel 31

A. Tweede lid, laatste zin, de woorden « geen bin-
dende kracht heeft verkregen » te vervangen door
« niet in working is getreden ».

B. Derde lid : de woorden « van de in het tweede lid
opgesomde van kracht zijnde plannen » te vervan-
gen door « die krachtens het tweede lid warden
opgeschort ».

Article 31

A. Au deuxieme alinea, derniere phrase, remplacer
« n'a pas acquis force obligatoire » par « n 'est pas
entre en vigueur ».

B. Au troisieme alinea, remplacer la fin de la phrase
apres « projet de plan » par « qui ne sont pas
conformes a celles qui sont suspendues en vertu du
deuxieme alinea ».

VERANTWOORDING

A. B. - Tekstcorrectie (overeenstemming met het amendement
van de Executieve voor artikel 21).

JUSTIFICATION

A. B. - Correction de texts (coordination avec 1'amendement
presente par I'Executif pour 1'article 21).

Nr. 131 ?131

Artikel 36 Article 36

A. In de tweede zin, het woord .« beschrijft » door
« vermeldt » te vervangen.

A. Dans le texte neerlandais, remplacer le mot
« beschrijft » par « vermeldt ».



A-108/2- 90/91 - 428 - A-108/2- 90/91

B. 6° : de woorden « in hoofdstuk IV bedoelde » en
« naar aanleiding van de opheffing van hun niet
conforme bepalingen bij toepassing van arti-
kel 44 » te doen vervallen.

B. 6° : supprimer les mots « prevus au chapitre IV,
suite a 1'abrogation de leurs dispositions non con-
formes en application de 1'article 44 ».

VERANTWOORDING

A. Tekstcorrectie.

B. De wijzigingen kunnen ook uit de richtinggevende bepalingen
van het gemeentelijk ontwikkelingsplan voortvloeien.

JUSTIFICATION

A. Correction de texte.

B. Les modifications peuvent aussi resulter des dispositions indicati-
ves du plan communal de developpement.

Nr. 132 ?132

Artikel 39 Article 39

Eerste lid, tweede zin : in de Nederlandse tekst « in
ten minste drie Franstalige en drie Nederlandstalige
dagbladen » te vervangen door « in ten miste drie
Nederlandstalige en drie Franstalige dagbladen ».

Au premier alinea, deuxieme phrase, dans Ie texte
neerlandais, inverser les termes «Franstalige » et
« Nederlandstalige ».

VERANTWOORDING

De prioriteit wordt gewoonlijk gegeven aan een Nederlandstalige
instelling in de wettelijke Nederlandstalige tekst en omgekeerd voor
een Franse tekst.

JUSTIFICATION

II est d'usage de donner la priorite a institution neerlandophone
dans un texte legal neerlandais et vice-versa pour un texte francais.

Nr. 133

Artikel 43

A. Het eerste en het tweede lid te vervangen door :

« Het plan heeft bindende kracht en reglemente-
rende waarde inzake de bepalingen die betrekking
hebben op de bodembestemming en die in het plan
vermeld staan als hebbende deze kracht en deze
waarde.

Het plan is richtinggevend in zijn andere bepalin-
gen. »

B. Derde lid : bet woord « Toutefois » te doen verval-
len.

C. Vierde lid : de woorden « volledige vernieuwing »
door « installatie » te vervangen.

?133

Article 43

A. Remplacer les alineas premier et deuxieme par les
alineas suivants :

« Le plan a force obligatoire et valeur reglementaire
dans les dispositions relatives a ['affectation du sol,
mentionnees dans le plan comme ayant cette force et
cette valeur.

Le plan est indicatif dans ses autres dispositions. »

B. Au troisieme alinea, supprimer le mot« toutefois ».

C. Au quatrieme alinea, remplacer les mots « le renou-
vellement complet » par « I'installation ».

VERANTWOORDING

Tekstcorrectie in analogic met het voor artikel 23 voorgestelde
amendement,

JUSTIFICATION

Correction de texte par analogic avec 1'amendement propose pour
1'article 23.
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Nr. 134 N° 134

Artikel 20 Article 20

Dit artikel door de volgende tekst te vervangen :

« § 1. - De Executieve beslist over de wijziging van
het gewestelijk ontwikkelingsplan bij een met redenen
omkleed besluit.

§ 2. - Indien de bedoelde wijziging onder meer
betrekking heeft op de bodembestemming gaat men
tewerk zoals bepaald in de artikelen 18 en 19.

§ 3. - Indien de bedoelde wijziging geen betrekking
heeft op de bodembestemming, maakt de Executieve
een ontwerp van wijziging aanhangig bij de Geweste-
lijke Commissie. De Gewestelijke Commissie brengt
advies uit binnen zestig dagen na ontvangst van het
volledig dossier bij gebrek hieraan, wordt haar advies
geacht gunstig te zijn.

Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke Commis-
sie haar advies moet uitbrengen zij niet meer geldig zou
samengesteld zijn bij gebrek aan de aanwijzing van haar
leden binnen de bij artikel 9 bepaalde termijn loopt de
termijn van zestig dagen vanaf de aanwijzing van de
leden die de Commissie vormen.

Tenminste de helft van de termijn van zestig dagen
valt buiten de periode van de schoolvakanties.

De Executieve stelt het plan definitief vast en maakt
het onverwijid over aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad.

Wanneer ze van het advies van de Gewestelijke
Commissie afwijkt, wordt haar beslissing met redenen
omkleed.

Er wordt vervolgens tewerk gegaan zoals bepaald in
lid 2 en 3 van artikel 19. »

VERANTWOORDING

Tekstverbetering.

Bovendien: '
- wordt de tennijn van dertig dagen voorzien in § 3 van de

oorspronkelijke tekst als te kort beschouwd en op zestig dagen
gebracht;

- er werd rekening gehouden met het in amendement nr. 99
vermelde beginsel.

Remplacer cet article par Ie texte suivant :

« § I". - L'Executif decide de la modification du plan
regional de developpement par arrete motive.

§ 2. - Lorsque la modification envisagee conceme,
entre autres, ['affectation du sol, il est precede dans les
formes prevues aux 'articles 18 et 19.

§3.- Lorsque la modification, envisagee ne conceme
pas I'affectation du sol, I'Executif saisit la Commission
regiondle d'un projet modificatif. La Commission re-
gionale emet son avis dans les soixante jours de la
reception du dossier complet, faute de quoi cet avis est
repute favorable.

Dans I'hypothese ou la Commission regionale ne
serait plus valablement composee faute de designation
de ses membres dans Ie delai present a I'article 9, au
moment oil elle doit rendre son avis, Ie delai de soixante
jours prend cours a dater de la designation des membres
qui la compose.

La moitie au moins du delai de soixante jours se situe
en dehors des periodes de vacances scolaires,

L'Executif arrete definitivement Ie plan et Ie commu-
nique sans delai au Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Lorsqu'il s'ecarte de I'avis de la Commission regio-
nale sa decision est motivee.

Ensuite, il est precede dans les formes prevues aux
deuxieme et troisieme alineas de ['article 19. »

JUSTIFICATION

Amelioration de textge.

En outre :
- Ie delai de trente jours prevu au § 3 du texte initial, considere

comme trop court, est porte a soixante jours;

- il a ete tenu compte du principe formule par 1'amendement n° 99.

Nr. 135 ,N° 135

Artikel 26 Article 26

A. Een 5° in te voegen : « voorschriften betreffende de
plaatsing en de omvang van de bouwwerken ».

5° wordt 6°.

A. Inserer un 5° : « des prescriptions relatives a Vim-
plantation et au volume des constructions ».

Le 5° devient 6°.



A-108/2- 90/91 - 430 - A-108/2- 90/91

B. Derde lid : de woorden « of betreffende de plaat-
sing en de omvang van de gebouwen » te doen
vervallen.

VERANTWOORDING

A. Het gewestelijk bestemmingsplan moet dergelijke regelen bevat-
ten.

B. Wijziging naar aanleiding van A.

B. Au 3" alinea, supprimer « ou relatives a 1'implanta-
tion et au volume des constructions ».

JUSTIFICATION

A. Le plan regional d'affectation du sol doit comporter des regles en
la matiere.

B. Modification consecutive du A.

Nr. 136 ?136

Artikel 27 Article 27

A. Eerste lid, aan het einde van I", de volgende
woorden toe te voegen : « noch aan de in toepassing
van artikel 17, eerste lid, 4° genomen bepalingen ».

B. Eerste lid, 2°: het woord « nieuw » te doen verval-
len.

VERANTWOORDING

A. Het zou niet logisch zijn dat het gewestelijk bestemmingsplan
wijzigingen, voorgeschreven door het gewestelijk ontwikkelings-
plan, zou kunnen aantasten.

B. Tekstcorrectie (herhaling).

A. A I'alinea 1" ajouter en fin du 1°: « ni aux
dispositions prises en application de I'article 17,
alinea I", 4° ».

B. Au 2° de I'alinea I", supprimer le mot « nou-
veaux ».

JUSTIFICATION

A. II ne serait pas logique que le plan regional d'affectation du sol
puisse porter atteinte a des modifications prescrites par le plan
regional de developpement.

B. Correction du texte (redondonce).

Nr. 137 N° 137

Artikel 28

Zesde lid : aan het einde van de tweede zin, toe te
voegen : « alsmede door een mededeling op radio en
televisie volgens de door de Executieve bepaalde nadere
regels ».

VERANTWOORDING

Er dient uitdrukkelijk te worden voorzien in de aankondiging van
het onderzoek via radio en televisie (zie artikel 18).

Article 28

Au sixieme alinea, ajouter a la fin de la deuxieme
phrase : « ainsi que par un communique diffuse par
voie radiophonique et televisee selon les modalites fixees
par I'Executif ».

JUSTIFICATION

II convient de prevoir explicitement une diffusion radiophonique
et televisee de 1'annonce de 1'enquete (cf. article 18).

Nr. 138 ?138

Artikel 28 Article 28

Elfde lid : volgende zin toe te voegen :

« Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke Com-
missie haar advies moet uitbrengen zij niet meer geldig
zou samengesteld zijn bij gebrek aan de aanduiding van
haar leden binnen de bij artikel 9 bepaalde termijn loopt
de termijn van zestig dagen vanafde aanwijzing van de
leden die de Commissie vormen. »

Au onzieme alinea, ajouter la phrase suivante :

« Dans I'hypothese ou la Commission regionale ne
serait plus valablement composes faute de designation
de ses membres dans le delai present a V article 9, au
moment ou elle doit rendre son avis, le delai de soixante
jours prend cows a dater de la designation des membres
qui la compose. »
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VERANTWOORDING

Dit geval dient te worden voorzien en de termijn van zestig dagen
moet bijgevolg worden beschermd (zie artikel 18).

JUSTIFICATION

II convient de prevoir cette hypothese et d6s lors de preserver Ie
delai de soixante jours (cf. article 18).

Nr. 139 N0139

Artikel 28 Article 28

Na het elfde lid een nieuw lid in te voegen :

« Ten minste de helft van de in lid 10 en 11 bedoelde
termijnen van zestig dagen valt buiten de periodes van
de schoolvakanties. »

VERANTWOORDING

Er dient van de periode van de schoolvakantie rekening worden
gehouden voor de berekening van de termijn net als voor de
openbare onderzoeken. Bepaalde gemeenteraden of adviesinstellin-
gen vergaderen inderdaad gedurende deze periodes niet.

Inserer, apres Ie onzieme alinea, 1'alinea nouveau
suivant:

« La moitie au moms des delais de soixante jours
vises aux dixieme et onzieme alineas se situe en dehors
des periodes de vacances scolaires. »

JUSTIFICATION

II convient de tenir compte des periodes de vacances scolaires
pour Ie calcul du delai de la meme maniere que pour les enquetes
publiques. En effet, certains conseils communaux ou instances
consultatives ne se reunissent pas durant ces periodes.

Nr. 140, ?140

Artikel 30 Article 30

A. Het eerste lid te vervangen door :

« Wanneer de bepalingen van het gewestelijk ont-
wikkelingsplan inzake de bodembestemming een
wijziging van het van kracht zijnde gewestelijk
bestemmingsplan opieggen, wordt het ontwerp hou-
dende wijziging van dit plan in het jaar volgend op
de vaststelling van het gewestelijk ontwikkelingsplan
vastgesteld. »

B. Tweede lid : de woorden « van het gewestelijke
bestemmingsplan » te doen vervallen.

VERANTWOORDING

A. Omwille van de coherentie kan eike wijziging van het gewestelijk
bestemmingsplan slechts uit een wijziging van het gewestelijk
ontwikkelingsplan voortvloeien.

B. Onnodige uitdrukking.

A. Remplacer Ie premier alinea par :

« Lorsque des dispositions du plan regional de
developpement relatives a I'affectation du sol impo-
sent une modification du plan regional d'affectation
du sol en vigueur, Ie projet modifiant ce plan est
adopte dans I'annee qui suit I'adoption du plan
regional de developpement. »

B. Au deuxieme alinea, supprimer : « du plan regional
d'affectation du sol ».

JUSTIFICATION

A. Dans un souci de coherence toute modification du plan regional
d'affectation du sol ne peut decouler que d'une modification du
plan regional de developpement.

B. Expression inutile.

Nr. 141 ?141

Artikel 36 Article 36

Eerste lid, eerste zin, na « geeft » de woorden « in
naleving van het gewestelijk ontwikkelingsplan » toe te
voegen.

VERANTWOORDING

Deze verduidelijking is nuttig om de hierarchic der ontwikkelings-
plannen zodoende te bevestigen.

A 1'alinea 1" ajouter au debut: « Dans Ie respect du
plan regional de developpement ».

JUSTIFICATION

II s'agit d'une precision utile, affirmant la hierarchic des plans de
developpement.
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Nr. 142 ?142

Artikel 37 Article 37

A. Eerste lid, aan het einde van 1°, de volgende
woorden toe te voegen : « noch aan de in toepassing
van artikel 17, eerste lid, 4° en artikel 26, tweede lid,
5" genomen bepalingen ».

B. Eerste lid, 2°: het woord « nieuw » te doen verval-
len.

A. A 1'alinea 1" ajouter en fin du 1°: « ni aux
dispositions prises en application des {'articles 17,
alinea I", 4" et 26, deuxieme alinea, 5° ».

B. An 2° de 1'alinea 1°, supprimer Ie mot « nou-
veaux ».

VERANTWOORDING

A. Het zou niet logisch zijn dat het gemeentelijk ontwikkelingsplan
wijzigingen, voorgeschreven door de gewestelijke plannen, zou
kunnen aantasten.

B. Tekstcorrectie (herhaling).

JUSTIFICATION

A. II ne serait pas logique que Ie plan communal de developpement
puisse porter atteinte & des modifications prescrites par les plans
regionaux.

B. Correction du texte (redondonce).

Nr. 143 N0143

Artikel 38

A. 1° van het tweede lid te vervangen door : « een
summiere vermelding van de bestaande rechts- en
feitelijke toestand; »

B. •Na 5° van het tweede lid in te voegen :
if

« De Executieve stelt de algemene voorstellingswijze
van het basisdossier vast. »

C. Na het derde lid in te voegen :

« Artikel J5bis

De gemeenteraad neemt het basisdossier aan en
onderwerpt het aan een openbaar onderzoek. Dit
onderzoek wordt aangekondigd zowel door aan-
plakking als door een bericht in het Belgisch Staats-
blad en in ten minste drie Nederlandstalige en drie
Franstalige dagbladen, die in het Gewest warden
verspreid alsmede door een mededeling op radio en
televisie volgens de door de Executieve bepaalde
nadere regels.

Het basisdossier wordt vervolgens gedurende dertig
dagen ter image van de bevolking gelegd in het
gemeentehuis. Het begin en het einde van deze
termijn warden in de aankondiging vermeld.

Bezwaren en opmerkingen warden binnen deze
termijn aan het college van burgemeester en schepe-
nen gericht en bij het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek gevoegd.

Article 38

A. Remplacer Ie 1° du deuxieme alinea par : « une
indication sommaire de la situation existante de fait
et de droit; »

B. Inserer apres Ie 5° du deuxieme alinea :

« L'Executif arrete la presentation generate du dos-
sier de base. »

C. Inserer apres Ie troisieme alinea :

« Artikel 38 bis

Le conseil communal adopte Ie dossier de base et Ie
soumet a enquete publique. Celle-ci est annoncee
tant par 'affiches que par un avis insere dans le
Moniteur beige et dans au moins trois journaux de
langue francaise et trois journaux de tongue neerlan-
daise diffuses dans la Region ainsi que par un
communique diffuse par voie radiophoniqiie et
televisee selon les modlaites fixees par I'Executif.

Le dossier de base est depose ensuite a la maison
communale, aux fins de consultation par le public,
pendant un delai de trente jours, dont le debut et la
fin sont precises dans I'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestre et echevins dans ce delai el
annexees au proces-verbal de cloture de I'enquete.
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Dff proces-verbaal wordt binnen vijftien dagen na
het verstrijken van de termijn door het college
opgesteld. »

D. Het vierde lid te doen vervallen en de volgende tekst
in te voegen :

« Artikel 38ter

Het basisdossier wordt samen met de bezwaren, de
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek binnen twintig dagen na sluiting van
het onderzoek aan de Gewestelijke Commissie voor-
gelegd. Deze raadpleegt de besturen en organen
waarvan zij de lijst vaststelt. »

E. Zesde lid, de woorden « van het dossier »te vervan-
gen door « de in lid 1 bedoelde documenten ».

Celui-ci est dresse par Ie college dans les quinze
jours de I'expiration du delai. »

D. Supprimer Ie qnatrieme alinea et inserer Ie texte
suivant :

« Article 38ter

Le dossier de base est, avec les reclamations, les
observations et le proces-verbal de cloture de I'en-
quete, soumis, dans les vingt jours de la cloture de
I'enquete, a la Commission regionale. Celle-ci con-
suite les administrations et instances dont elle arrete
la liste. »

E. Au sixieme alinea, remplacer les mots « du dos-
sier » par « des documents vises a I'alinea 1'hr ».

F. Na het zesde lid, toe te voegen : F. Inserer apres Ie sixieme alinea :

« Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke Com-
missie haar advies moet uitbrengen zij niet meer
geldig zou samengesteld zij bij gebrek aan de
aanwijzing van haar leden binnen de bij artikel 9
bepaalde termijn loopt de termijn van zestig dagen
vanaf de aanwijzing van haar leden,

Tenminste de helft van de in lid 2 en 3 voorgeschre-
ven termijnen valt buiten de periodes van de school-
vakanties. »

G. Zevende lid, voor « dossier » het woord « volledig »
toe te voegen.

H. Na het zevende lid, toe te voegen :

« Artikel JSquater »

« Dans I'hypothese oil la Commission regionale ne
serait plus valablement composee faute de designa-
tion de ses membres dans le delai present a I'arti-
cle 9, au moment ou elle doit rendre son avis, le
delai de soixante jours prend cows a dater de la
designation de ses membres.

La moitie' au moins des delais presents aux
deuxieme et troisieme alineas se situe en dehors des
periodes de vacances scolaires. »

G. Au septieme alinea, ajouter « complet » apres le
mot« dossier ».

H. Inserer apres le septieme alinea :

« Article 3Squater »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. Een summiere vermelding is voldoende op het vlak van het
basisdossier.

B. Het is opportuun dat de Executieve de mogelijkheid krijgt de
minimuminhoud van het basisdossier te bepalen.

C. De inwoners moeten de mogelijkheid hebben hun advies te
kunnen uiten over het basisdossier waar de doelstellingen en de
prioriteiten voor de ontwikkeling van de gemeente worden
vastgelegd. Zodoende is de gemeentelijke overheid goed inge-
licht op het ogenblik dat ze het ontwerp-plan zai opmaken,

D. De termijn van vijftien dagen wordt op twintig dagen gebracht
om de gemeente de mogelijkheid te geven over vijf dagen te
beschikken om het dossier over te maken. Bovendien moet de
Gewestelijke Commissie, in functie van de inhoud van het
basisdossier, de raadplegingen bepalen die zij meent te moeten
verrichten.

A. Une identification sommaire suffit au niveau du dossier de base.

B. II est opportun que 1'Executif puisse etablir le contenu minimum
du dossier de base.

C. II convient que les habitants puissent faire part de leur avis sur le
dossier de base qui fixe les objectifs et les priorites du developpe-
ment de la commune, afin que les autorites communales soient
bien informees au moment ou elles etabliront le projet de plan.

D. Correction du delai qui passe de quinze a vingt jours pour
permettre a la commune de disposer de cinq jours pour transmet-
tre le dossier. En outre il appartient a la Commission regionale
au vu du dossier de base de determiner les consultations qu'elle
juge opportun de mener.
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E. Correctie om te verduidelijken dat de termijn van zestig dagen
loopt vanaf het overmaken van het dossier door de gemeente.

P. Verduidelijking vna de tekst naar analogic met de voor artike-
len 18 en 28 voorgestelde amendementen (98, 99, 138 en 139).

E. Correction visant a preciser que Ie delai de soixante jours prend
cours lors de la transmission du dossier par la commune.

P. Precision du texte par analogie avec les amendements (98, 99,
138 ET 139) proposes pour les articles 18 et 28.

Nr. 144 N° 144

Artikel 39

A. Eerste lid : aan het einde van de laatste zin, toe te
voegen « alsmede door een mededeling op radio en
televisie volgens de door de Executieve bepaalde
nadere regels. »

B. Derde lid : het woord « acht » door « vijftien » te
vervangen.

Article 39

A. A 1'alinea I", ajouter a la fin de la derniere phrase i
« ainsi que par un communique diffuse par voie
radiophonique et televisee selon les modalites fixees
par I'Executif. »

B. Au troisieme alinea remplacer Ie mot: « huit » par
« quinze ».

VERANTWOORD1NG

A. Tekstcorrectie : zie voorziene amendementen voor artikelen 18
en 28.

B. Het lijkt dat de termijn van acht dagen te kort is.

JUSTIFICATION

A. Correction : voir amendements prevus pour les articles 18 et 28.

B. II apparatt que Ie delai de huit jours est trop court.

Nr. 145 ?145

Artikel 40 Article 40

A. Aan het einde van het eerste lid, v66r « dossier » het
woord « volledig » toe te voegen en na « dossier »
de volgende zinnen toe te voegen : « Bij gebrek
hieraan wordt haar advies geacht gunstig te zijn.
Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke Commis-
sie haar advies moet uitbrengen zij niet meer geldig
zou samengesteld zijn bij gebrek aan de aanwijzing
van haar leden binnen de bij artikel 9 bepaalde
termijn loopt de termijn van dertig dagen vanaf de
aanwijzing van de leden die de Commissie vor-
men. »

B. Het tweede lid te doen vervallen.

C. Een nieuw lid in te voegen :
« Ten minste de helft van de in lid I bedoelde
termijn van dertig dagen valt buiten de periodes van
de schoolvakanties. »

D. Derde lid te vervangen door een nieuw lid :

« Binnen zestig dagen na het advies van de Geweste-
lijke Commissie neemt de gemeenteraad, na kennis
te hebben genomen van de uitslag van het onderzoek
en het advies, het plan definitief aan. »

A. A la fin du 1" alinea, ajouter : « complet, faute de
quoi cet avis est repute favorable. Dans I'hypothese
oil la Commission regionale ne serait plus valable-
ment composes faute de designation de ses membres
dans Ie delai present d {'article 9, au moment oil elle
doit rendre son avis, Ie delai de trente jours prend
cours d dater de la designation des membres qui la
compose. »

B. Supprimer Ie 2" alinea.

C. Inserer un nouvel alinea :

« La moitie au moms du delai de trente jours vise au
I" alinea se situe en dehors des periodes de vacances
scolaires. »

D. Au troisieme alinea replacer la fin de la phrase
apres « et de 1'avis » par « adopte definitivement Ie
plan. »
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E. Het vierde lid te vervangen door :

« Indien de gemeenteraad van het advies van de
Gewestelijke Commissie afwijkt, wordt zijn advies
met redenen omkleed. »

F. Het laatste lid te doen vervallen.

E. Remplacer Ie quatrieme alinea par ;

« Lorsque Ie conseil communal s'ecarte de I'avis de
la Commission regionale, sa decision est motivee. »

F, Supprimer Ie dernier alinea.

VERANTWOORDING

A. Tekstcorrectie en overeenstemming met de voor artikelen.18,28
en 38 voorgestelde amendementen.

B. Schrapping naar aanleiding van A.

C, Overeenstemming met de voor artikelen 18, 28 en 38 voorge-
stelde amendementen.

D. E. F. De procedure dient te worden vereenvoudigd naar analo-
gic met de voorstellen betreffende de vaststelling van de geweste-
lijke plannen.

JUSTIFICATION

A. Correction de texte et coordination avec les amendements
proposes pour les articles 18, 28 et 38.

B. Suppression consecutive au A.

C. Coordination avec les amendements proposes pour les arti-
cles 18, 28 et 38.

D. E. F. II convient de simplifier la procedure par analogic avec ce
qui est propose pour 1'adoption des plans regionaux.

Nr. 146 N° 146

Artikel 41 Article 41

A. Tweede lid, eerste zin : de woorden « binnen een
termijn van drie maanden » te vervangen door
« binnen drie maanden na de ontvangst van het
volledig dossier. »

B. Tweede lid, na de tweede zin, een derde lid in te
voegen :

« Bij gebrek aan kennisgeving van de beslissing van
de Executieve binnen deze termijnen kan het college
van burgemeester en schepenen bij een ter post
aangetekende brief een aanmaning aan de Execu-
tieve toezenden. Indien het college van burgemeester
en schepenen na het verstrijken van een nieuwe
termijn van twee maanden met ingang van de afgifte
bij de post van de aangetekende brief met de
aanmaning de beslissing van de Executieve met heeft
ontvangen, wordt het plan geacht te zijn goedge-
keurd in zijn richtinggevende bepalingen en gewei-
gerd in zijn bepalingen betreffende de bodem-
bestemming die in het plan vermeld staan als
hebbende bindende kracht en reglementerende
waarde. »

C. Tweede lid : de laatste zin te doen vervallen.

D. Vierde lid : de woorden « en de in bijiage 9
bedoelde bijiage » te doen vervallen en het woord
« worden » te vervangen door « wordt ».

A. Au deuxieme alinea, premiere phrase, remplacer
« dans un delai de trois mois » par « dans les trois
mois de reception du dossier complet. »

B. Au deuxieme alinea, apres la deuxieme phrase :
inserer un troisieme alinea :

« A defaut de notification de la decision de I'Execu-
tif dans ces delais, Ie College des bourgmestre et
echevins peut, par lettre recommandee a la paste,
adresser un rappel a I'Executif. Si a I'expiration d'un
nouveau delai de deux mois prenant cour a la date
de depot a la posts de I'envoi recommande conte-
nant Ie rappel, Ie college des bourgmestre et echevins
n'a pas recu la decision indicatives et repute refuse
dans ses dispositions relatives a I 'affectation du sol
mentionnees dans Ie plan comme ay ant force obliga-
toire et valeur reglementaire. »

C. Au deuxieme alinea : supprimer la derniere phrase.

D. Au quatrieme alinea : supprimer « et 1'annexe visee
a 1'article 9 ».
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E. Vijfde lid, de volgende woorden toe te voegen :

« Het volledige plan ligt ter beschikking van de
bevolking in elk gemeentehuis binnen drie dagen na
deze bekendmaking. »

F. Het laatste lid te doen vervallen.

E. Ajouter ail cinquieme alinea :

« Le plan complet est mis a la disposition du public
dans chaque maison communale dans les trois jours
de la publication. »

F. Supprimer le dernier alinea.

VERANTWOORDING

A. Verduidelijking inzake de termijn en tekstcorrectie.

B. Er dient in een aanmaningsprocedure te worden voorzien. Het
gebrek aan een beslissing van de Executieve mag de toepassing
van de richtingevende bepalingen van het plan niet belemmeren.

C. Tekstcorrectie naar aanleiding van B.

D. Hetzelfde amendement werd voor artikelen 19 en 29 voorge-
steld.

E. Hetzelfde amendement werd voor artikelen 19 en 29 voorge-
steld.

F. Schrapping naar aanleiding van E,

JUSTIFICATION

A. Precision quant au delai et correction de texte.

B. II convient de prevoir une procedure de rappel. L'absence dc
decision de 1'Executif ne doit pas faire obstacle & 1'application des
dispostions indicatives du plan.

C. Correction en fonction du B.

D. Meme amendement propose aux articles 19 et 29.

E. Meme amendement propose aux articles 19 et 29.

F. Suppression consecutive au E.

Nr. 147 ?147

Artikel 42 Article 42

Dit artikel door de volgende tekst vervangen ;

« § 1. -De gemeenteraad wijzigt het gemeentelijk
ontwikkelingsplan op eigen initiatief, mits toelating van
de Executieve, of op een met redenen omklede aanvraag
van deze laatste.

§ 2. - Wanneer de wijziging onder meer betrekking
heeft op de bodembestemming gaat men tewerk zoals
bepaald in de artikelen 38 tot 41.

§ 3. - Indien de bedoelde wijziging geen betrekking
heeft op de bodembestemming, neemt de gemeenteraad
de wijziging aan na het advies van de Gewestelijke
Commissie dat uitgebracht wordt binnen de dertig
dagen na ontvangst van het plan houdende wijziging.

Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke Commis-
sie haar advies moet uitbrengen zi] niet meer geldig zou
samengesteld zijn bij gebrek aan de aanduiding van
haar leden binnen de bij artikel 9 bepaalde termijn loopt
de termijn van zestig dagen vanaf de aanduiding van de
leden die de Commissie vormen.

Er wordt vervolgens tewerk gegaan zoals bepaald
artikel 41.

in

Tenminste de helft van de termijn van dertig dagen
valt buiten de periode van de schoolvakanties. »

Remplacer cet article par le texte suivant :

« § I". - Le conseil communal, d'inltiative, moyen-
nant automation de 1'Executif, oil, a la demande
motived de celui-ci modifie le plan communal de
developpement.

§ 2. - Lorsque la modification envisagee concerne,
entre autres, I'affectation du sol, il est precede dans les
formes prevues aux articles 38 a 41.

§ 3. - Lorsque la modification envisagee ne concerne
pas I'affectation du sol, le conseil communal adopte la
modification apres avis de la commission regionale,
emis dans les trente jours de la reception du plan
modificatif.

Dans I'hypothese ou la Commission regionale ne
serait plus valablement composee faute de designation
de ses membres dans le delai present a I'article 9, an
moment ou elle doit rendre son avis, le delai de soixante
jours prend cows a dater de la designation des membres
qui la compose.

Ensuite, il est precede dans les formes prevues a
I'article 41.

La moitie au moms du delai de trente jours se situe en
debars des periodes de vacances scolaires. »
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VERANTWOORDING

Tekstcorrectie in overeenstemming met het voor artikel 20 voor-
gestelde amendement.

JUSTIFICATION

Correction de texte en concordance avec 1'amendement propose
pour 1'article 20.

Nr. 148 ?148

Artikel 19 Article 19

De woorden « in de vorm een verklaring » in te
voegen tussen de woorden « De Executieve deelt het
plan » en « mee aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad ».

Inserer les mots sousforme d'une declaration » entre
les mots « 1'Executif communique Ie plan » et « au
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale ».

VERANTWOORDING

Hierdoor wordt artikel 96 van het Reglement van de Raad
automatisch van toepassing op initiatief van de Executieve.

JUSTIFICATION

De cette maniere 1'article 96 du Reglement du Conseil s'applique
automatiquement a 1'initiative de 1'Executif.

Nr. 149 (subamendement op nr. 93-1)

Artikel 19

In het eerste lid, tweede zin voor de woorden « van
het advies van de Gewestelijke Commissie », de vol-
gende woorden in te voegen: « van het volledige dossier
samen met de synthese van de klachten en adviezen en
van... »

VERANTWOORDING

De oorspronkelijke opstelling vna de tekst laat veronderstellen
dat de Executieve bij de uitwerking van het definitief plan enkel
rekening houdt met het advies van de Gewestelijke Commissie,
aangezien de andere opmerkingen haar niet rechtstreeks worden
medegedeeld. Het gehele dossier moet haar worden medegedeeld
zodat hij zich kan steunen op de resultaten van het onderzoek en op
de raadplegingen waarvan de Gewestelijke Commissie een synthese
heeft gemaakt.

Nr. 150 (subamendement op nr. 93-1)

Artikel 18

In de laatste zin van het laatste lid, de woorden « het
laatste lid, de woorden « het advies van de Geweste-
lijke Commissie » te vervangen door « het geheel van
de uitgedrukte adviezen ».

VERANTWOORDING

Logisch gevolg van het vorige amendement. Vanaf het ogenblik
dat de synthese van alle opmerkingen haar isoverhandigd, is het de
taak van de Executieve er rekening mee te houden en bijgevolg, de
gevallen te motiveren waarin zij dat niet doet.

N° 149 (sous-amendement au n° 93-1)

Article 19

Au premier alinea, deuxieme phrase, avant les mots
« de 1'avis de la Commission regionale » inserer « du
dossier complet, accompagne de la synthese des recla-
mations et avis et... »

JUSTIFICATION

La redaction initiale du texte laisse penser que 1'Executif elabore
Ie plan definitif en tenant compte du seui avis de la Commission
regionale, les autres observations ne lui etant pas communiquee
directement. II convient au contraire que 1'ensemble du dossier lui
soit transmis afin qu'il puisse s'inspirer des resultats de 1'enquete et
des consultations dont une synthese aura etc realise par la Commis-
sion regionale.

N° 150 (sous-amendement au n° 93-1)

Article 18

Au dernier alinea, de la derniere phrase, remplacer
les mots « 1'avis de la Commission regionale » par « de
1'ensemble des avis exprimes ».

JUSTIFICATION

Suite logique de 1'amendement precedent. Des Ie moment oil
1'ensemble des obsrvations, synthetisees lui sont transmises, il
appartient a 1'Executif d'en tenir compte dans 1'elaboration du plan
definitif et, par voie de consequence, de motiver les cas dans lesquels
il n'en tient pas compte.
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Nr. 151 (in hoofdorde) ' ?151 (en ordre principal)

Artikelen 35 tot 44 Articles 35 a 44

Deze artikelen te doen vervallen. Supprimer ces articles.

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Indien het theoretisch zou kunnen dat de opties van het geweste-
lijk plan naar lokaal niveau worden overgezet met de nodige
preciseringen en details, staat het evenwel niet vast of dit in de
praktijk doenbaar is :

Bedoeld als vervanging van de algemene bestenimingsplannen,
zorgt de inhoud ervan voor een samenvoeging van het gewestelijk
ontwikkelingsplan en het gewestelijk bestemmingsplan op
gemeentelijk niveau, Potentieel is het dus een volledig document
dat talloz& gegevens samenbrengt.

• De algemene bestemmingsplannen werden, met uitzondering van
Ganshoren en Jette waarvan de plannen nog dateren van de jaren
'50, nooit door de gemeenten aangenomen. Niet alleen beschik-
ken zij niet over het nodige personeel om ze uit te voeren, maar
bovendien werd eike gedachte aan planning koppig geweerd, uit
vrees om zich vast te zetten in al te strikte regels zodat niet meer
kon worden ingespeeld op nieuwe mogelijkheden.

• Het ontbreekt hen meestal aan een enigszins consequente dienst
stedebouw, maar de gemeenten beschikken zo toch al niet over de
middelen.om bijzondere plannen van aanleg op te stellen, die
worden besteld bij externe studiebureaus, met alle risico's vandien
voor heimelijke aspraken met prive-projectontwikkelaars. Des te
minder zijn ze uitgerust voor de uitvoering van stukken met de
omvang van een gemeentelijk ontwikkelingsplan.

• Een gemeentelijk ontwikkelingsplan dat « een nadere omschrij-
ving van de gewestelijke ontwikkelings- en bestemmingsplannen
geeft en ze aanvult » kan slechts zinvol zijn indien het gewestelijk
plan op een heel algemeen niveau blijft. Weinu, er is niet enkel
het relatief geringe schaalverschil, maar het toezicht door de
huidige Executieve inzake ruimtelijke ordening, laat vermoeden
dat daar niets van in huis komt en dat de gewestelijke plannen in
tegendeel zo gedetailleerd zullen zijn dat zij geen nadere omschrij-
ving meer behoeven. Dit betekent een overlapping met het
gemeentelijk plan.

• Het gemeentelijk ontwikkelingsplan moet worden opgemaakt aan
de hand van het gewestelijk plan om operationeel te zijn. Dit
veronderstelt op zijn minst een gemeenschappelijk standpunt,
gemeenschappelijke opties en belangen tussen beide overheidsni-
veaus. Weinu, naar alle waarschijniijkheid zai dit op zijn minst
zeiden het geval zijn. Men riskeert niet enkel een enorm verschil
met de politieke meerderheden, maar lokale belangen wijken
dikwijis af van, of zijn zeifs tegengesteld aan de belangen van het
Gewest.

• De gemeente is een bestuurlijke eenheid waarvan de territoriale
grenzen, een erfenis uit het verleden, slechts zeiden overeenstem-
men met vaststelbare socio-economische realiteiten. Integendeel,
coherente gebieden - de kanaalzone bijvoorbeeld - liggen op het
grondgebied van verschillende gemeenten. Deze gemeentelijke
versnippering verhindert de uitvoering van een totaalplan.
Daarom is de uitvoering van een ontwikkelingsplan op het niveau
van de gemeente als bestuurlijke eenheid niet verantwoord.

Si, d'un point de vue theorique, 1'on peut admettre la demarche
qui consiste a traduire, au niveau local, les options du plan regional
en y apportant les precisions et les details necessaires a son
application sur Ie terrain, on peut neanmoins emettre des doutes sur
sa faisabilite :

- Cense remplacer les PGA, son contenu realise, au niveau de la
commune, la fusion du plan regional de developpement et du plan
d'affectation du sol. C'est done, potentiellement, un document
trfes complet qui integre de multiples donnees.

Les PGA n'ont jamais ete adoptes par les communes, a 1'excep-
tion de Ganshoren et Jette dont les plans datent des annees 50.
Non seulement, elles ne disposent pas de moyens necessaires en
personnel pour les naettre en osuvre, mais elles ont toujours ete
retires a 1'idee de la planification, de crainte d'etre enfermees dans
des carcans de nature a contrarier les opportunites qui se
presentent.

Prives la plupart du temps d'un service d'urbanisme un peu
consequent, les communes n'ont deja pas les moyens detablir des
PPA qu'elles commandent a des bureaux d'etudes exterieures
avec tous les risques de collusion avec les promoteurs prives que
cela comporte. A fortiori sont-elles insuffisamment equipees pour
realiser des documents d'une ampleur des plans communaux de
developpement.

• Un plan communal de developpement, venant « preciser, en les
completant les plans regionaux de developpement et d'affectation
du sol » n'a de sens que si Ie plan regional reste a un niveau de
generality tres grand. Or, non seulement la relativement faible
difference d'echelle, mais la tutelle exercee par I'Executif actuel
en matiere d'amenagement du territoire laisse penser qu'il n'en
sera rien et, qu'au contraire, les plans regionaux auront une
precision telle qu'ils ne devront plus etre precises. Ce faisant, Ie
plan communal fera double emploi.

Pour etre operationnel, Ie plan communal de developpement doit
etre etabli a partir du plan regional. Cela suppose, a tout Ie moins,
une communaute de vue, d'options et d'interets entre les deux
niveaux de pouvoir. Or, tout laisse penser que ce sera rarement Ie
cas. Non seulement les majorites politiques risquent d'etre diver-
gentes, mais les interets locaux sont souvent divergents, voire
antagonistes avec les interets de la Region.

La commune est une entite administrative, dont les limites
territoriales, heritees du passe, correspondent rarement a des
realites socio-economiques identifiables sur Ie terrain. Au con-
traire, des zones cohcrentes - comme Ie canal par exemple -
chevauchent plusieurs communes. Le decoupage communal
empeche la realisation d'un plan d'ensemble. Aussi la realisation
d'un plan de developpement a 1'echelle de 1'entite administrative
communale ne se justifie-t-elle pas.
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- Tenslotte is er het probleem van de coordinatie van de gegevens
met beschrijvende waarde van de gewestelijke en gemeentelijke
plannen omwille van hun beperkte duur. Want het gewestelijk
plan is niet meer geldig een jaar na de vernieuwing van de
Hoofdstedelijk Raad - wat de effectieve geldigheidsduur op 4 jaar
brengt - het gemeentelijk plan daarentegen is niet meer geldig een
jaar na de vernieuwing van de gemeenteraad, die om de 6 jaar
plaatsvindt.

Alles zou viot verlopen indien de raden gelijktijdig zouden
vernieuwd worden en de plannen dezelfde duur hadden. Maar niets
daarvan, we mogen dus mooi ingewikkelde toestanden verwachten.

De Hoofdstedelijke Raad wordt om de 5 jaar verkozen terwiji de
gemeenteraad slechts om de 6 jaar wordt vernieuwd. Dit betekent
een permanent verschil, met soepel aanpassingsvermogen, tussen
beide plannen.

- Se pose, enfin Ie probleme de la cordination des donnees a valeur
indicative des plans regional et communal en raison de leur
limitation dans Ie temps. En effet, Ie plan regional cesse ses effets
un an apres )e rcnouvellement du Conseil regional - ce qui limite
sa duree de validite effective a 4 ans - tandis que Ie plan
communal cesse ses effets un an apres Ie renouvellement du
conseil communal, qui a lieu tous les 6 ans.

Tout irait bien si la frequence de renouvellement des conseils et la
duree d'elaboration des plans'etaient identiques. Mais il n'en est
rien, ce qui laisse prevoir de beaux imbroglios.

En effet. Ie Conseil regional est elu tous les 5 ans tandis que Ie
conseil communal n'est renouvele que tous les 6 ans. Un decalage
permanent, a geometric variable, va done exister entre les deux
plans.

Gemeenten Communes

., ,. . Plan ,,Verkiezmg .,, Nw. 1-1 *• Pis11 »TElection . _ . Nv.Ech.

1994 1995 1996
2000 2001 2002
2006 2007 2008
2012 2013 2014
2018 2019 2020

1994 1995 1996
2000 2001 2002
2006 2007 2008
2012 2013 2014
2018 2019 2020

Gewest Region

., ,. . Plan ,,Verkiezmg ., • Nw. „, ,. Plan „,Election _ . Nv.Ech.

1994 1995 1996
1998 1999 2000
2003 2004 2005
2008 2009 2010
2013 2014 2015

1994 1995 1996
1998 1999 2000
2003 2004 2005
2008 2009 2010
2013 2014 2015

Het probleem zai blijken rond de eeuwwisseling. Men kan zich
inderdaad afvragen in hoever een gemeente bereid zai zijn een
ontwikkelingsplan uit te voeren, dat van kracht zou moeten worden
in 2002, indien men weet dat het twee jaar later kan worden
tegengesproken door een gewestelijk ontwerp-plan. Tenzij het
gewestelijk plan rekening houdt met de optics van het gemeentelijk
plan, zai het verrichte werk snel tehiet gedaan worden.

De conclusie ligt voor de hand. Het risico is- groot dat de
gemeentelijke ontwikkelingsplannen hetzelfde lot ondergaan als de
algemcne plannen van aanleg.

Le probleme commencera a se poser au toumant du siecle. On
peut en effet se demander dans quelle mesure une commune
acceptera d'entreprendre 1'elaboration d'un plan de developpement,
qui devrait entrer en vigueur en 2002, en sachant qu'il risque d'etre
contredit par un projet de plan regional deux ans plus tard. A moins
que le plan regional ne tienne compte des options des plans
communaux, le travail accompli sera rapidement reduit a neant.

La conclusion est evidente. Le risque est grand de voir les PDC
subir le meme sort que es PGA.

Nr. 152 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 36

Het quinto te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan moet slechts een beschrij-
vende waarde hebben. Bijgevolg moeten de algemene bestemmin-
gen met reglementaire waarde en bindende kracht er worden uit
gehaald, temeer dat er kans is op overlapping met de gewestelijke
bestemmingsplannen.

N° 152 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 36

Supprimer le quinto.

JUSTIFICATION

Le plan communal de developpement ne doit avoir qu'une valeur
indicative. Doivent par consequent en etre extraites les affectations
generates qui ont valeur reglementaire et force obligatoire, d'autant
plus qu'elles risquent de faire double emploi avec le PRAS.
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Nr. 153 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 36

De woorden « naar aanleiding van de opheffing van
hun niet-conforme bepalingen bij toepassing van arti-
kel 44 » te doen vervallen.

VERANTWOORDING

De louter beschrijvende waarde van het gemeentelijk ontwikke-
lingsplan in acht genomen, kan het niet van de bepalingen van het
bijzonder bestenmiingsplan afwijken.

Nr. 154 (in eerste bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 37

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Dit amendement is het logische gevolg van het amendement op
artikel 43 dat het gewestelijk ontwikkelingsplan al zijn bindende
kracht ontneemt. Aangezien het geen enkele dwingende kracht
heeft, is een bepaling waarmee het mogelijk wordt ervan af te wijken
overbodig.

Nr. 155 (in 2de bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 37

Primo tot tertio van dit artikel te vervangen door :
»

«l''Er moet warden aangetoond dat de in het geweste-
lijk ontwikkelingsplan voorziene bestemming voor-
bijgestreefd is en niet meer kan worden verwezen-
lijkt;

2° De door het gewestelijk bestemmingsplan voorge-
stelde bestemming moet bantwoorden aan de
bestaande voorwaarden en er moet een reele nood-
zaak bestaan om een verschillende aanleg te aan-
vaarden;

3° Deze noodzaak een nieuwe aanleg te aanvaarden
moet gesteund worden op de bijzondere kenmerken
van het in aanmerking genomen grondgebied;

4° De afwijking mag geen afbreuk doen aan de wezen-
lijke gegevens van het gewestelijk ontwikkelings-
plan, onder meer aan de voornaamste functie van
het in aanmerking genomen gebied. »

N° 153 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 36

Au 6°, supprimer les mots « suite a 1'abrogation de
leurs dispositions non conformes en application de
1'article 44 ».

JUSTIFICATION

Compte tenu de la valeur purement indicative du plan communal
de developpement, il ne peut abroger les dispostions de PPAS.

N° 154 (en 1" ordre subsidiaire au n° 151)

Article 37

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Cet amendement est la consequence logique de 1'amendement a
Particle 43 qui enleve toute force obligatoire au plan regional dc
developpement. Depourvu de toute portee contraignante, une
disposition permettant d'y deroger est superfetatoire.

N° 155 (en 2' ordre subsidiaire au n° 151)

Article 37

Remplacer les primo a tertio par :

«l°Il doit etre demontre que la destination prevue par Ie
plan regional de developpement est depassee on ne
pent plus etre reallsee;

2° La destination proposes par Ie plan regional d'affec-
tation du sol doit repondre a des possibilites existan-
tes et il doit exister une necessite reelle d'adopter un
amenagement different;

3" Cette necessite d'adopter un noiivel amenagement
doit etre fondee sur les caracteristiques particulieres
du territoire consideree;

4° La derogation ne pent porter atteinte aux donnees
essentielles du plan regional de developpement,
notamment a la fonction principale presente dans Ie
perimetre considere. »
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De bepalingen waarvah kan worden afgeweken in de oorspronke-
lijke tekst blijven bijzonder vaag en laten a] de mogelijke interpreta-
ties toe ;

- Wat zijn « de wezenlijke gegevens » van een plan? Is er geen kans
dat, gezien het schaalverschil, eender weike afwijking van het
gemeentelijk plan wordt beschouwd als ongevaarlijk voor de
gegevens van het gewestelijk plan?

- Wanneer moeten economische, enz., behoeften die niet beston-
den op het ogenblik dat de gewestelijke plannen werden vastge-
steld beoordeeld worden om als dusdanig te worden beschouwd?

- De « nieuwe behoeften » in het secundo zijn dermate breed
opgevat dat men er eender weike afwijking mee kan verant-
woorden (cfr. Centrum Borchette en Instituut Bordet) die de
algemene besparing van de plannen in gevaar brengt.

- Dient men er niet minstens van uit te gaan dat de openbare
overheden gebonden zijn door de hogere plannen en dat zij geen
ontwerpen kunnen ontwikkelen die er tegengesteld aan zijn?

- Wat bedoelt men met bestaande feitelijke mogelijkheden tot
aanleg? Dit kan op meer dan een manier gelezen worden.

In de beraadslaging over het voorontwerp geeft de Raad van State
dczelfde analyse en betreurt dat, ondanks de door de Executieve
uitgedrukte bedoelingen, het artikel de rechtspraak van de afdeling
administratie slechts onvolkomen vertaalt:

« Het is de bedoeling om afwijkingen van het hogere plan slechts
toe te staan onder de voorwaarden die door de huidige rechtspraak
van de Raad van State worden omschreven en om die rechtspraak
bijgevolg in een tekst in te schrijven.

Het laat zich echter aanzien dat het artikel de rechtspraak van de
afdeling administratie in deze slechts onvolkomen overneemt. »

De Raad van State stelt dan een met de rechtspraak overeenstem-
mende redactie voor. Waarom ging de Staatssecretaris daar niet op
in?

Les conditions mises aux derogations par Ie texte initial restent
particulierement floues et laissent la porte ouverte a toutes les
interpretations :

- Que sont les «les donnees essentielles » d'un plan? Vu leur
echelle differente, ne risque-t-on pas de considerer n'impoite
quelle derogation du plan communal comme non compromettante
des donnees du plan regional?

~ Quand des besoins economiques, etc., qui n'existaient pas au
moment de 1'etablissement des plans superieurs doivent-ils etre
apprecies pour etre consideres comme tels?

- Les nouveaux besoins « evoques au secundo sont a ce point larges
qu'ils permettent de justifier n'importe quelle derogation (cfr.
Centre Borchette et Institut Bordet) mettant en danger 1'econo-
mie generate des plans.

- Ne doit-on pas, au moins, considerer que les pouvoirs publics sont
lies par les plans superieurs et qu'ils ne pourraient pas developper
des projets qui y sont contraires?

- Que faut-il entendre par possibility d'amenagement existantes de
fait? PIusieurs lectures peuvent en etre faites.

Dans son analyse de I'avant-projet, Ie Conseil d'Etat a fait la
meme analyse et deplore que, en depit des intentions exprimees par
1'Executif, 1'article ne traduit qu'imparfaitement la jurisprudence de
la juridiction administrative :

« L'intention est de n'autoriser de derogations au plan superieur
qu'aux conditions definies par la jurisprudence actuelle du Conseil
d'Etat et de consacrer, des lors, celle-ci dans un texte.

L'article semble cependant ne reproduire qu'imparfaitement la
jurisprudence de la section d'administration en ce domaine. »

Le Conseil.d'Etat propose ensuite une redaction conforme a sa
jurisprudence. Pourquoi le Secretaire d'Etat ne 1'a-t-il pas suivie?

Nr. 156 (in bij'komende orde op nr. 151)

Artikel 38

Een nieuw lid voor het vierde lid in te voegen,
luidende :

« Het basisdossier wordt aan een openbaar onder-
zoek onderworpen door het college van burgemeester
en schepenen van de belanghebbende gemeente.

Het onderzoek wordt aangekondigd, zowel door
aanplakken als door een bericht in het Belgisch Staats-
blad en in ten minste 3 Nederlandstalige en 3 Franstalige
dagbladen die in het Gewest warden verspreid. Er
wordt eveneens een bericht geplaatst in het informatie-
blad van de gemeente o f b i j gebrek daaraan in een gratis
reclameblad.

N° 156 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 38

Avant le 4° alinea, inserer les alineas suivants :

« Le dossier de base est soumis a enquete publique
par le college des bourgmestre et echevins de la com-
mune concernee.

L'enquete est annoncee tant par affiches que par un
avis insere dans le Moniteur beige et dans au. moins
trois journaux de langue francaise et trois joumaux de
langue neerlandaise diffuses dans la Region. Un avis est
egalement insere dans le journal d'information de la
commune ou, a defaut, dans un journal publicitaire
gratuit. .
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Vervolgens wordt het basisdossier op het gemeente-
huis ingediend om door het publiek te warden geraad-
pleegd gedurende een terinijn van 60 dagen waarvan het
begin en het einde in de aankondiging zijn vermeld.

De klachten en opmerkingen warden binnen deze
termijn aan het college van burgemeester en schepenen
gericht en als bijiage gevoegd bij het proces-verbaal van
sluiting van het onderzoek. Na het verstrijken van de
termijn wordt dit proces-verbaal binnen de 8 dagen
door het college opgemaakt. Het advies van de gemeen-
teraad wordt er bijgevoegd.

Het basisdossier met de klachten, de opmerkingen en
het proces-verbaal van sluiting van het onderzoek
warden binnen de 14 dagen na sluiting van het onder-
zoek aan de overlegcommissie voorgelegd die haar
advies geeft binnen de 45 dagen na ontvangst. Indien er
binnen deze termijn geen advies wordt gegeven wordt
het als gunstig beschouwd.

Le dossier de base est depose ensuite a la maison
communale, aux fins de consultation par le public
pendant un delai de soixante jours, dont le debut et la
fin sont precises dans I'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestre et echevins dans ce delai et
annexees au proces-verbal de cloture de I'enquete.
Celui-ci est dresse par le college dans les huit jours de
I 'expiration dii delai. II y joint I'avis du conseil commu-
nal.

Le dossier de base est, avec les reclamations, les
observations et le proces-verbal de cloture de I'enquete,
soumis, dans les quinze jours de la cloture de I'enquete,
a la commission de concertation qui emet son avis dans
les 45 jours de sa reception. A defaut d'avis dans ce
delai, il est cense favorable.

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het openbaar onderzoek invoeren in de fase van het basisdossier
biedt een reele kans. Zo wordt het mogelijk kennis te nemen van de
reacties in de fase van de eerste schets, wat zai toelaten de opties te
orienteren en bij te stellen die anders misschien al te gedetailleerd
zijn en niet meer aangepast kunnen worden.

De Executieve was het ermee eens dat het openbaar onderzoek
word ingevoerd in de fase van het basisdossier van de bijzondere
bestemmingsplannen. Omwille van de coherentie dient zij er even-
eens mee in te stenunen voor het gewestelijke ontwikkelingsplan
aangezien dit bepalingen bevat inzake bodembestemming en zij niet
kan afwijken van de bijzondere bestemmingsplannen waarvan de
bepalingen er tegengesteld aan zijn.

I/introduction de I'enquete publique au stade du dossier de base
offre un reel interet. Elle permet de connaitre les reactions alors que
1'on en est encore au stade de 1'esquisse, ce qui permettre d'orienter
et d'affiner les options qui, sinon, risquent d'etre deja trop precises
pour etre modifiees.

L'Executif avail marque son accord pour introduire I'enquete au
stade du dossier de base des PPAS. Par souci de coherence, il doit
1'accepter pour le PRD puisque celui-ci comporte des dispositions
concernant 1'affectation du sol et qu'il peut abroger des PPAS dont
les dispositions lui sont contraires.

Nr. 157 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 39

In het eerste lid de volgende bepaling in te voegen :

« Een advies wordt eveneens in een informatieblaadje
van de gemeente of bij gebrek daaraan in een gratis over
het grondgebied van de gemeente verspreid reclameblad
ingelast. »

VERANTWOORDING

De omvangrijke verspreiding van gemeentelijke informatiebladen
en van gratis reclamebladen in acht genomen, vormen zij het ideale
middel om openbare onderzoeken aan te kondigen.

N° 157 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 39

Completer le premier alinea par ce qui suit ;

« Un avis est egalement insere dans le journal d'infor-
mation de la commune ou, a defaut, dans un journal
publicitaire gratuit diffuse sur tout le territoire de la
commune. »

JUSTIFICATION

Compte tenu de 1'importante diffusion des journaux comrnunaux
et des journaux publicitaires gratuits, ils constituent un moyen
d'annonce ideal des enquetes publiques.
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Nr. 158 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 39

De woorden « het ontwerp-plan » te vervangen door
de woorden : « het volledige dossier van ontwerp-plan
samen met een verklarend synthesedocument ».

VERANTWOORDING

Al de stukken die deel uitmaken van het ontwerp-plan moeten in
het onderzoek worden voorgelegd. Om de lezing te vergemakkelij-
ken dient er een verklarend synthesestuk bij aanwezig te zijn.

N° 158 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 39

Au 2' alinea, remplacer les mots « Ie projet de plan »
par les mots : « Le dossier complet du projet de plan
accompagne d'un document de synthese explicatif, »

JUSTIFICATION

Tons les documents qui font partie du projet de plan doivent etre
soumus & enquete. Pour en faciliter la. lecture, un document de
synthese explicatif doit les accompagner.

Nr. 159 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 39

Een vierde lid toe te voegen, luidende :

« Het ontwerpplan met de klachten, de opmerkingen
en het proces-verbaal van sluiting van het onderzoek
wordt binnen de 14 dagen na sluiting van het onderzoek
aan de overlegcommissie voorgelegd die zijn advies
geeft binnen de 45 dagen na ontvangst. Indien er binnen
deze termijn geen advies wordt gegeven wordt het als
gunstig beschouwd. »

VERANTWOORDING

Via de omweg langs de overlegcommissie kunnen de personen die
dit wensen gehoord worden. Het is een logische aanvulling op het
openbaar onderzoek in het raam van de aanneming van het
gemeentelijk ontwikkelingsplan dat zoals de bijzondere bestem-
mingsplannen het gemeentelijk niveau betreft.

N° 159 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 39

Ajouter un quatrieme alinea redige comme suit:

« Le projet de plan est, avec les reclamations, les
observations et le proces-verbal de cloture de I'enquete,
soumis, dans les quinze jours de la cloture de I'enquete,
a la commission de concertation qui emet son avis dans
les 45 jours de sa reception. A defaut d'avis dans ce
delai, il est cense favorable. »

JUSTIFICATION

Le detour par la commission de concertation permet 1'audition des
personnes qui souhaitent etre entendues. C'est un complement
naturel a I'enquete publique dans le cadre de 1'adoption du PCD qui
concerne, comme les PPAS, 1'echelon communal.

Nr. 160 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 40

In het eerste lid het woord « en »te doen vervallen en
na « sluiting van het onderzoek » de woorden « en het
advies van de overlegcommissie » toe te voegen.

VERANTWOORDING

Een formeel amendement in verband met de wijziging van
artikel 39.

N° 160 (en ordre subsidiaire .au n° 151)

Article 40

Au premier alinea, supprimer le mot« et » et ajouter
apres « cloture de I'enquete » les mots « et I'avis de la
commission de concertation. ».

JUSTIFICATION.,

Amendement technique lie a la modification de 1'article 39.
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Nr. 161 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 40

De tweede zin van lid 1 te vervangen door :

« Deze maakt een synthese van de tijdens het onder-
zoek uitgedrukte adviezen en van de vergadering van de
overlegcommissie en onderzoekt de gegrondheid ervan;
op deze basis geeft ze haar advies binnen de zestig
dagen na ontvangst van het dossier. »

VERANTWOORDING

Om het meest voordeel te halen uit de tijdens het openbaar
onderzoek en in de vergadering van de overlegcommissie geformu-
leerde bezwaren, dient de hoofdstedelijke Comniissie er de gegrond-
heid en de geregeldheid van na te kunnen gaan (zie F. Haumont,
Urbanisme, p. 149) en er een samenvatting van te maken om haar
eigen advies kracht bij te zetten en tegelijk om de gemeenteraad die
het definitieve plan moot opstellen, de beschikking te geven over de
essentiele gegevens in dit advies.

N° 161 (en ordre subsidiaire au n0 151)

Article 40

Remplacer la deuxieme phrase du 1" alinea par la
phrase suivante :

« Celle-ci fait la synthese des avis exprimes lors de
I'enquete et de la reunion de la commission de concerta-
tion, et examine Ie bien-fonde et, sur cette base, emet
son avis dans les soixante jours de la reception du
dossier. »

JUSTIFICATION

Pour tirer Ie meilleur profit des reclamations formulees pendant
I'enquete et lors de la reunion de la commission de concertation, la
Commission regionale doit pouvoir en examiner la regularite et Ie
bien-fond6 (voir F. Haumont, Urbanisme, p. 149) et en faire la
synthese a la fois pour etayer son propre avis et pour permettre au
conseil communal, charge de 1'elaboration du plan definitif de
disposer des donnees essentielles contenues dans ces avis.

Nr. 162 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 40

In lid 3 de woorden « het advies » door de woorden
« de adviezen van, de overleg- en de Gewestelijke
Commissie » te vervangen.

VERANTWOORDING

Dit amendement is het logische gevolg van de in artikel 39
bepaalde omweg via de overlegcommissie.

N° 162 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 40

Au 3° alinea, remplacer les mots « de 1'avis » par
« des avis de la commission de concertation et de la
Commission regionale ».

JUSTIFICATION

Cet amendement est la consequence logique du detour par la
commission de concertation prevu a Particle 39.

Nr. 163 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 40

In het 4de lid, de woorden « het advies van de
Gewestelijke Commissie » te vervangen door de woor-
den « de adviezen van de overleg- en de Gewestelijke
Commissie ».

VERANTWOORDING

Dit amendement is het logische gevolg van de in artikel 39
bepaalde omweg via de overlegcommissie.

N° 163 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 40

Au 4° alinea, remplacer les mots « de 1'avis de la
Commission regionale » par « des avis de la commis-
sion de concertation et de la Commission regionale ».

JUSTIFICATION

Cet amendement est la consequence logique du detour par la
commission de concertation prevu a 1'article 39.
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Nr. 164 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 42

De leden 2 en 3 door de volgende bepaling te
vervangen :

« De wijziging gebeurt volgens de in afdeling III
voorziene vorm. »

N° 164 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 42

Remplacer les alineas 2 et 3 par 1'alinea suivant:

« La modification s'opere dans les formes prevues d
la section III. »

VERANTWOORDING

De puur beschrijvende waarde van het gemeentelijk ontwikke-
lingsplan maakt het onderscheid tussen de wijzigingen die al of niet
betrekking hebben op de bodembestemming, overbodig.

JUSTIFICATION

La valeur purement indicative du PCD rend inutile la distinction
entre les modifications qui portent ou non sur I'affectation du sol.

Nr. 165 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 43

De twee eerste leden door de volgende bepaling te
vervangen :

« Alle bepalingen van dit plan hebben richtingge-
vende waarde. »

N° 165 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 43

Remplacer les deux premiers alineas par 1'alinea
suivant:

« Le plan a valeur indicative dans toutes ses disposi-
tions. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Zijn 6-jaarlijkse vernieuwing en de erin'vermelde economische
gegevens van conjuncturele aard maken het onmogelijk dat het
gemeentelijk ontwikkelingsplan een dwingende waarde zou hebben
inzake bodembestemming. Het kan slechts een beschrijvende
waarde hebben in al zijn bepalingen. De planning van het grondge-
bied kan, op gevaar af aan geloofwaardigheid in te boeten,
onmogelijk de onvoorspelbare wendingen volgen van de politieke
conjunctuur van dit ogenblik en voortdurend opnieuw herzien
worden. Door zijn doelstellingen behoeft het een langere geldig-
heidsduur en de aangebrachte wijzigingen mogen slechts goring en
gedeeltelijk zijn, anders wordt het onzeker en onsamenhangend.

Om de juridische verwarring en onzekerheid te vermijden moet de
vermenging van beschrijvende en dwingende bepalingen in een-
zeifde plan geweerd worden. Het ontwikkelingsplan, met een
politieke aard, moet beschrijvend blijven : onder de vorm van
plannen staat het voor intenties en projekten inzake ontwikkeling.
Het is een richtschema, een wegwijs, waarnaar men verwijst bij de
uitwerking van de bodembestemmingsplannen. Het is een leidraad,
een begeleider voor de aktie op het vlak van ruimtelijke ordening.

De uitwerking van beide soorten plannen - ontwikkelingsplan en
bestemmingsplan - moet verschillend blijven. Het komt de aan de
macht zijnde openbare overheid toe zijn bedoelingen - vervat.in het
ontwikkelingsplan - te vertalen in de bestemmingsplannen. Dit
waterdichte onderscheid tussen de verschillende soorten plannen is
des te meer verantwoord voor zover het ontwikkelingsplan een
beperkte duur heeft terwiji de plannen van aanleg, om permanente
juridische onzekerheid te vermijden, vast horen te zijn.

Son renouvellement tous les 6 ans et les donnees economiques a
caractere conjoncturel qu'il contient s'opposent a ce que le PCD ait
une valeur contraignante en matiere d'affectation du sol. II ne peut
avoir qu'une valeur indicative dans toutes ses dispositions. La
planification territoriale ne peut, sous peine d'etre discreditee,
suivre les caprices de la conjoncture politique du moment et etre
continuellement mise en revision. Compte tenu de ses objectifs, elle
postule un terme de validite plus long et ne peut etre modifiee que
par petites touches partielles, sous peine d'insecurite et d'incohe-

Sous peine de confusion et d'insecurite juridique, le melange de
dispositions indicatives et obligatoires dans un meme plan est par
ailleurs a proscrire. Le plan de developpement, a caractere politi-
que, doit rester indicatif : il traduit, sous forme de plans, des
intentions et des projets en matiere de developpement. C'est un
schema directeur, un plan d'orientation, auquel on se refere lors de
1'elaboration des plans d'affectation du sol. II sert de ligne de
conduite, de tuteur a 1'action sur ie plan de 1'amenagement du
territoire.

L'elaboration des deux types de plans - plan de developpement et
plan d'affectation - doit rester distincte. II appartient au pouvoir
politique en place de traduire ses intentions - contenues dans le plan
de developpement - dans les plans d'affectation. Cette etancheite
entre les differents types de plan est d'autant plus justifiee que le
plan de developpement a une valeur limitee dans le temps alors que
les plans d'amenagement ont, sous peine d'insecurite juridique
permanente, une vocation de permanence.
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Nr. 166 (in bijkomende orde op nr. 151)
»

Artikel 43

In lid 3, de woorden « ook die met richtinggevende
waarde » te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Dit amendement is het logische gevolg van het amendement op de
eerste twee leden van artikel 43.

Nr. 167 (in bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 43

In lid 4, de woorden « met uitzondering van de
bepalingen die betrekking hebben op de bodembe-
stemming » te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Pit amendement is het logische gevolg van het amendement op de
twee eerste leden van artikel 43.

Nr. 168 (in eerste bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 44

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

De louter beschrijvende waarde van het gemeentelijk ontwikke-
lingsplan is hi strijd met de mogelijkheid om de bepalingen van de
bijzondere bestemmingsplannen die er tegengesteld aan zouden zijn
in te trekken.

Nr. 169 (in tweede bijkomende orde op nr. 151)

Artikel 44

Een tweede lid toe te voegen, luidende :

« De plannen waarvan 1 of meerdere bepalingen
warden opgeheven, warden herzien in het jaar volgend
op deze opheffing. »

VERANTWOORDING

De plicht tot herziening van de plannen waarvan van sommige
bepalingen werd afgeweken komt tegemoet aan de logica van het
ontwerp (zie artikel 28, lid 4, dat het enkel voorziet voor geweste-
lijke bestemmingsplannen) en verhoogt de leesbaarheid en de
juridische zekerheid van de plannen.

N° 166 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 43

Au 3' alinea, supprimer les mots « meme indicati-
ves ».

JUSTIFICATION

Cet amendement est la consequence logique de 1'amendement aux
deux premiers alineas de 1'article 43.

N° 167 (en ordre subsidiaire au n° 151)

Article 43

Au 4' alinea, supprimer les mots « a 1'exception des
dispositions relatives a 1'affectation du sol ».

JUSTIFICATION
»

Cet amendement est la consequence logique de 1'amendement aux
deux premiers alineas de 1'article 43.

N° 168 (en premier ordre subsidiaire au n° 151)

Article 44

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

La valeur purement indicative du PCD s'oppose a la possibility
d'abroger des dispositions des PPAS qui lui seraient contraires.

N0169 (en deuxieme ordre subsidiaire au n° 151)

Article 44

Ajouter un second alinea redige comme suit:

« Les plans dont une on des dispositions out ete
abrogees sont revises dans I'annee qui suit cette abroga-
tion. »

JUSTIFICATION

L'obligation de revision des plans dont certaines dispositions ont
ete abrogees repond a la logique du projet (voir article 28, alinea 4,
qui Ie prevoit pour Ie seui PRAS) et augmente la lisibilite et la
securite juridique des plans.
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Bij gebrek aan wijziging, zai men moeten verwijzen naar een
hoger plan dat de ingetrokken bepaling bevat om de nieuwe
besparing van het lagere plan te vatten. Deze kleine speling dreigt
groter te worden als er een hele reeks intrekkingen bij te pas komt.

En effet, en 1'absence de modification, il faudra s'en referer au
plan superieur qui contient la disposition abrogatoire pour saisir
1'economie nouyelle du plan inferieur. Ce petit jeu de piste risque
d'etre alonge si des aborgations en cascade sont intervenues.

Nr. 170

Artikel 31

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Er is geen reden waarom het ontwerpplan bindende kracht of
reglementaire waarde zou hebben : het plan moet bindende kracht
krijgen bij goedkeuring door de Hoofdstedelijke Raad.

?170

Article 31

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

II n'y a pas de raison que Ie projet de plan ait force obligatoire ou
valeur reglementaire : c'est Ie plan qui doit tirer sa force obligatoire
de son approbation par Ie Conseil regional.

Nr. 171 ?171

Artikel 36 Article 36

Aan het slot toe te voegen :

« Hij kan bepalen dat de gemeenten personeel spe-
ciaal ter beschikking stellen voor de verwezenlijking van
de inhoud van 1° tot 6°. »

Ajouter in fine

« II peut prevoir la mise a disposition des communes
de personnel specialement affecte a la realisation du
contenu des 1" a 6°. »

VERANTWOORDING

Het door de gemeenten te leveren werk om de punten 1" tot 6° te
verwezenlijken zou aanzienlijk kunnen zijn. De meeste gemeente-
diensten zijn reeds verzadigd zowel door hun gewone taken als door
nieuwe, die hen voor een tijd of definitief door Staat of Gewest
werden toevertrouwd (statistieken - studies - analyses...). Om de
bepalingen van de punten 1° tot 6° met zorg te kunnen vervullen
moeten de gemeentelijke personeelsformaties versterkt worden.

JUSTIFICATION

II est certain que Ie travail a fournir par les communes pour la
realisation des points 1° a 6° risque d'etre considerable. La plupart
des services communaux sont deja satures tant par leurs laches
habituelles que par des taches nouvelles confiees temporairement ou
definitivement par 1'Etat ou la Region (statistiques - etudes -
analyses...). Pour remplir avec soin les dispositions des points 1° a 6°,
il faut renforcer les services communaux.

Nr. 172

Artikel 37

1° te wijzigen als volgt:

« 1° Het mag geen afbreuk doen aan de gegevens die
als wezenlijk in de gewestelijke plannen worden
bepaald. »

VERANTWOORDING

De algernene term « wezenlijke gegevens » moet verduidelijkt
worden en bijgevolg past het er op te wijzen dat de gegevens als
dusdanig in de plannen worden verduidelijkt of bepaald.

?172

Article 37

Modifier Ie I" comme suit:

. « 1° II nepeut etre porte atteinte awe donnees definies
expressement comme essentielles dans les plans regio-
naux. »

JUSTIFICATION

Le terme genera) « donnees essentielles » demande a etre precise,
et, done, il convient d'indiquer les donnees precisees ou definies
comme telles dans les plans.
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Nr. 173 ?173

Artikel 37 Article 37

In het 2°, na « nieuwe » en voor « economische »,
het woord « stedebouwkundige » in te lassen.

Au 2°, apres « besoins » et avant « economiques »,
inserer « urbanistiques ».

VERANTWOORDING •

Aangezien de lijst beperkend is moet het stedebouwkundig
element ook worden opgenomen. Deze lijsten met behoeften, die
voor elk plan de lijnen van een aktueel beleid opsommen, brengen
het gevaar mee de toepassingsmogelijkheden van de ordonnantie op
de huidige context vast te zetten, zpnder begrip voor de noden of
toestanden die in de komende jaren zullen opduiken.

JUSTIFICATION

L'aspect limitatif de la liste merite que son champ soit ouvert a
1'aspect urbanistique. Ces listes de besoins, enumerant pour chacun
des plans les axes d'une politique actuelle, risquent de figer les
possibilites d'application de 1'ordonnance au contexte actuel, sans
ouverture sur des besoins ou situations qui apparaltraient dans les
annees futures.

Nr. 174

Artikel 38

In lid 2, de punten 1°, 2°, 3°, 4° en 5° te doen vervallen.

VERANTWOORDING

De definitie van het basisdossier verzwaart de procedure, is duur
en verlengt de termijnen. Ze herneemt ongeveer de verplichte
inhoud van het gemeentelijk ontwikkelingsontwerpplan.

N° 174

Article 38

A 1'alinea 2, supprimer les points 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

JUSTIFICATION

La definition du dossier de base alourdit la procedure, est cftteuse
et allonge les delais. Elle reprend a peu pres Ie contenu obligatoire
du projet de plan communal de developpement.

Nr. 175 N° 175

Artikel 39 Article 39

Lid 3, laatste zin, te wijzigen als volgt : « Dit wordt
opgesteld door het College binnen de drie maanden na
het verstrijken van het termijn. »

A 1'alinea 3, modifier la derniere phrase comme suit:
« Celui-ci est dresse par Ie College dans les trois
semaines de I'expiration du delai. »

VERANTWOORDING

De wil om in vaste termijnen te voorzien zai slechts gevolgen
hebben indien deze termijnen inderdaad in acht genomen worden.
Maar, de praktijk toont aan dat een termijn van acht dagen
onvoldoende is en dat het redclijker is deze termijn op drie weken te
brengen.

JUSTIFICATION

Quelle que soit la volonte de prevoir des delais stricts, elle n'aura
d'effet que si ces memes delais sont effectivement respectes. Or la
pratique demontre qu'un delai de huit jours est insuffisant et qu'il est
plus raisonnable de porter ce delai a 3 semaines.

Nr. 176 ?176

Artikel 40 Article 40

In lid 1, na de woorden « binnen de veertien dagen »
de woorden : « na het proces-verbaal » in te lassen.

A 1'alinea I", apres les mots « dans les 15 jours
inserer les mots : « du proces-verbal ».

VERANTWOORDING

Volgens de logica van het amendement op artikel 39, lid 3, moet
er worden bepaald dat de termijn van 15 dagen ingaat na het proces-
verbaal en niet na de sluiting van het onderzoek.

JUSTIFICATION

Dans la logique de 1'amendement propose a I'article 39, alinea 3,
il faut prevoir que Ie delai de 15 jours court des Ie proces-verbal et
non des la cloture de 1'enquete.
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Nr. 177 N° 177

Artikel 50

A. Eerste lid, tweede zin : in de Nederiandse tekst « in
ten minste drie Franstalige dagbladen » vervangen
door « in ten minste drie Nederlandstalige en drie
Franstalige dagbladen ».

B. Tweede lid, na « ter inzage », « van de bevolking »
toe te voegen.

Article 50

A. Au premier alinea, deuxieme phrase, dans Ie texte
neerlandais, inverser les termes « Franstalige » et
« Nederlandstalige ».

B. An deuxieme alinea, apres « ter inzage », ajouter
« van de bevolking ».

VERANTWOORDING

Tekstcorrectie (cf. vroegere amendementen).

JUSTIFICATION

A. et B. Correction de texte (cf. amendements precedents).

Nr. 178 ?178

Artikel 55 Article 55

A. Eerste lid, 3° : na « is » de woorden « volledig of
gedeeltelijk » toe te voegen.

B. Tweede lid, de woorden « met de in het eerste lid »
te vervangen door « met een van de in het eerste
lid ».

A. Au premier alinea, 3°, ajouter apres « se trouve »
les mots « en tout ou en partie ».

B. Au 2° alinea, remplacer les termes « aux cas » par
« a I'un des cas ».

VERANTWOORDING

A. en B. Verduidelijking van de tekst.

JUSTIFICATION

A. et B. Clarification du, texte.

Nr. 179 ?179

Artikel 40 Article 40

Eerste lid : de woorden « vijftien dagen » te vervan-
gen door de woorden « twintig dagen ».

Au premier alinea, remplacer « quinze jours » par
« vingt jours ».

VERANTWOORDING

Correctie van de terrnijn : zie amendement voorgesteld voor
artikel 38.

JUSTIFICATION

Correction du delai ; cf. amendement propose pour Particle 38.

«

Nr. 180 N° 180 •

Artikel 46 Article 46

A. Eerste lid, tweede zin : in de Nederiandse tekst het
woord « beschrijft »te vervangen door « vermeldt »
en na « Het beschrijft » de woorden « onder meer »
toe te voegen.

A. Au premier alinea dans Ie texte neerlandais rempla-
cer Ie mot « beschrijft » par « vermeldt » et ajouter
a la deuxieme phrase du premier alinea apres « II
indique » Ie mot « notamment ».



A-108/2- 90/91 - 450 - A-108/2 - 90/91

B. Eerste lid, 3° « en de esthetische aard » te doen
vervallen en de komma na het woord « plaatsing »
te vervangen door « en »; in de Nederlandse tekst
het woord «gebouwen» te vervangen door
« bouwwerken ».

C. Een 4° in te voegen : « de voorschriften inzake de
esthetische aard van de bouwwerken en him omge-
ving ».

D. In 4°, na « het trace » de woorden « en de maatrege-
len van aanleg » toe te voegen.

E. Tweede lid, in de Frans6 versie een komma inlassen
na « reglementaire ».

F. Aan het einde van het tweede lid : « alsmede, indien
nodig, een bijiage die de bepalingen vermeld die
krachtens artikel 47 van de hogere planen afwij-
ken » toe te voegen.

B. Au 3° su premier alinea, supprimer « et a 1'estheti-
que » et remplacer la virgule apres « implanta-
tion » par « et »; dans Ie texte neerlandais, rempla-
cer « gebouwen » par « bouwwerken ».

C. Inserer un 4°: « les prescriptions relatives a I'estheti-
que des constructions et de leurs abords ».

D. Ajouter au 4° apres « Ie trace » les mots « et les
mesures d'amenagement ».

E. Au deuxieme alinea, ajouter une virgule apres
« reglementaire ».

F. A la fin du deuxieme alinea, ajouter : « ainsi que
d'une annexe indiquant, s'ily a lieu, les dispositions
qui, en vertu de I'article 45 derogent aux plans
superieurs. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. Daar het bijzonder bestemmingsplan het meest precieze onder
de plannen is, kan het nuttig zijn in sommige gevallen andere
bepalingen te integreren dan degene die uitdrukkelijk vermeld
zijn.

B. De notie werd naar C. verplaatst.

C. De omgeving van de gebouwen dient ook in de esthetische
beschouwingen te worden opgenomen.

D. Naar analogic met de inhoud van het tweede lid, 3°, van
artikel 26 (gewestelijk bestemmingsplan). Het begrip « maatre-
gelen van aanleg » slaat wel te verstaan op de aanleg in de
ruimste zin van het woord : naast het trace (rooilijn) kan het plan
bijgevolg aanwijzingen bevatten over de dwarsdoorsnede, het
meubilair, de beplantingen, de materialen, de ligging van de
leidingen,...

A. Le plan particulier etant Ie plus precis des plans, il peut etre utile
dans certains d'inclure des dispositions autres que celles qui sont
expressement mentionnees.

B. Notion deplacee en C.

C. La preoccupation esthetique doit s'etendre aux abords des
constructions. •f

D. Correction par analogic avec le contenu du deuxieme alinea, 3°
de I'article 26 (plan regional d'affectation du sol). II est entendu
que la notion de « mesures d'amenagement » porte sur 1'amena-
gement au sens le plus general : outre le trace (alignement) le
plan peut done comporter des indications quant au profil en
travers, au mobilier, aux plantations, aux materieux, a I'emplace-
ment des canalisations,...

E. Tekstcorrectie. E. Correction de texte.

F. Het afwijkend aspekt van het ontwerpplan dient uitdrukkelijk
vermeld.

F. II convient que le caractere derogatoire du projet de plan
apparaisse.

Nr. 181 ?181

Artikel 47 Article 47

A. Eerste lid, aan het einde van I", de volgende
woorden toe te voegen : « noch aan de in toepassing
van artikel 17, eerste lid, 4°, van artikel 26, tweede
lid, 5° en van artikel 36, eerste lid, 6° genomen
bepalingen ».

B. Eerste lid, 2°: het woord « nieuw » te doen verval-
len.

A. A 1'alinea 1" ajouter en fin du 1° : « ni aux
dispositions prises en application des articles 17,
alinea 1"', 4° et 26, deuxieme alinea, 5° et 36,
1" alinea, 6" ».

B. Au 2° de 1'alinea I", supprimer le mot « nojji-
veaux ».

VERANTWOORDING

A. Het zou niet logisch zijn dat het bijzonder bestemmingsplan
wijzigingen, voorgeschreven door de gewestelijke plannen en het
gemeentelijk ontwikkelingsplan, zou kunnen aantasten.

B. Tekstcorrectie (herhaling).

JUSTIFICATION

A. II ne serait pas logique que le plan particulier d'affectation du sol
puisse porter atteinte a des modifications prescrites par les plans
regionaux et par le plan communal de developpement.

B. Correction du texte (redondance).



A.-108/2- 90/91 - 451 - A-108/2- 90/91

Nr. 182 N0182

Arrive/ 48 Article 48

A. Na het tweede lid, 8° in te voegen : « en, indien
nodig, de voorgestelde bepalingen die ervan afwij-
ken ».

B. Na het tweede lid toe te voegen : « De Executieve
stelt de algemene voorstellingswijze van het basis-
dossier vast ».

C. Na het derde lid in te voegen :

« Artikel 48bis

De gemeenteraad neemt het basisdossier aan en
onderwerpt het aan een openbaar onderzoek. Dit
onderzoek wordt aangekondigd zowel door aan-
plakking als door een bericht in het Belgisch Staats-
blad en in ten miste drie Nederlandstalige en drie
Franstalige dagbladen, die in het Gewest warden
verspreid alsmede door een mededeling op radio en
televisie volgens de door de Executieve bepaalde
nadere regels.

A. Au deuxieme alinea 8°, ajouter : « et s'il y a lieu les
dispositions proposees qui y derogent ».

B. Inserer apres Ie deuxieme alinea : « L'Executif
arrete la presentation generate du dossier de base ».

C. Inserer apres Ie troisieme alinea :

« Article 48bis

Le conseil communal adopte Ie dossier de base et Ie
soumet a enquete publique. Celle-ci est annoncee
tant par affiches que par un avis insere dans le
Moniteur beige et dans au moins trois journaux de
langue francaise et trois journaux de langue neerlan-
daise diffuses dans la Region ainsi que par un
communique diffuse par voie radiophonique et
televisee selon les modalites fixees par I'Executif.

Het basisdossier wordt vervolgens gedurende dertig
dagen ter image van de bevolking gelegd in het
gemeentehuis. Het begin en het einde van deze
termijn warden in de aankondiging vermeld.

Bezwaren en opmerkingen warden binnen deze
termijn aan het college van burgemeester en schepe-
nen gericht en bij het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek gevoegd.

Dit proces-verbaal wordt binnen de vijftien dagen na
het verstrijken van de termijn door het college
opgesteld. »

D. Het vierde lid te doen vervallen en de volgende tekst
in te voegen :

« Artikel 48ter

Het basisdossier wordt samen met de bezwaren, de
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek binnen twintig dagen na sluiting van
het onderzoek aan de overlegcommissie voorgelegd.
Deze raadpleegt de besturen en organen waarvan zij
de lijst vaststelt. »

E. Zesde lid, de woorden « van het dossier » vervan-
gen door « de in lid 1 bedoelde documenten ».

Le dossier de base est depose ensuite a, la maison
communale, aux fins de consultation par le public,
pendant un delai de trente jours, dont le debut et la
fin sont precises dans I'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestre et echevins dans ce delai et
annexees au graces-verbal de cloture de I'enquete.

Celui-ci est dresse par le college dans les quinze
jours de ['expiration du delai ».

D. Supprimer le quatrieme alinea et inserer le texte
suivant:

« Article 48ter

Le dossier de base est, avec les reclamations, les
observations et le proces-verb al de cloture de
I'enquete, soumis, dans les vingt jours de la cloture
de I'enquete, a la commission de concertation. Celle-
ci consulte les administrations et instances dont elle
arrete la liste. »

E. Au sixieme alinea, remplacer les mots « du dos-
sier » par « des documents vises a I'alinea I". »
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F. Na het zesde lid, toe te voegen : F. Inserer apres la sixieme alinea :

« Indien het basisdossier bepalingen bevat die van
de hogere plannen afwijken, worden het volledig
dossier en het advies van de overlegcommissie aan
de Gewestelijke Commissie overgemaakt. Deze
brengt advies uit over de opportuniteit van de
aangevraagde afwijking binnen dertig dagen na de
ontvangst van het dossier. Bij gebrek aan een advies
binnen deze termijn wordt de Gewestelijke Commis-
sie geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke Commis-
sie haar advies moet uitbrengen zij niet meer geldig
zou samengesteld zijn bij gebrek aan de aanwijzing
van haar leden binnen de bij artikel 9 bepaalde
termijn loopt de termijn 'van zestig dagen vanaf de
aanwijzing van haar leden.

Tenminste de helft van de in lid 2 en 3 voorgeschre-
ven termijnen valt buiten de periodes van de school-
vakanties. »

G. Het zevende lid te vervangen door :

« Het volledig dossier wordt met het advies van de
overlegcommissie en in voorkomend geval met het
advies van de Gewestelijke Commissie aan de Exe-
.cutieve overgemaakt. »

H. Na het zevende lid toe te voegen :

« Artikel 48 quater »

« Lorsque Ie dossier de base contient des dispositi-
ons qui derogent aux plans superieurs, Ie dossier
complet et I'avis de la commission de concertation
sont transmis a la Commission regionale. Celle-ci
emet un avis sur I'opportunite de la derogation
sollicitee dans les (rente jours de la reception du
dossier. A defaut d'avis dans ce delai, la Commis-
sion regionale est reputee avoir emis un avis favora-
ble.

Dans I'hypothese oil la Commission regionale ne
serait plus valablement composee faute de designa-
tion de ses membres dans Ie delai present a I'arti-
cle 9, au moment oil elle doit rendre son avis, Ie
delai de soixante jours prend cows a dater de la
designation de ses membres.

La moitie au moins des delais presents aux
deiixieme et troisieme alineas se situe en dehors des
periodes de vacances scolaires. »

G. Remplacer Ie septieme alinea par :

« Le dossier complet accompagne de I'avis de la
commission de concertation et, le cas ecfieant, de
I'avis de la Commission regionale est transmis a
I'Executif. »

H. Inserer apres le septieme alinea :

« Article 48 quater »

VERANTWOORDING

A. Indien een bijzonder bestemmingsplan van een hoger plan
afwijkt, moet dit in het basisdossier worden bepaald.

B. C. D. E. G. H. Wijziging naar analogic met het voor artike)
38 voorgestelde amendement.

F. De Gewestelijke Commissie dient zich inderdaad uit te spreken
over de opportuniteit van de afwijking wanneer zij een advies
uitgebracht heeft over het plan of de plannen waarvan afgeweken
werd.

JUSTIFICATION

A. Si un plan particulier d'affectation du sol deroge a un plan
superieur il convient que cela soit precise dans le dossier de base.

B. C. D. E. G. H. Modification par analogic a 1'amendement
propose pour 1'article 38.

F. II convient que la Commission regionale se prononce sur
I'opportunite de la derogation dans la mesure ou elle a emis un
avis sur le ou les plans auxquels il est deroge.

Nr. 183 ?183

Artikel 48 Article 48

Tweede lid, 6° : « een milieu-effectennota » te ver-
vangen door « de documenten » en « is » te vervangen
door « zijn ».

Au 6° du deuxieme alinea, remplacer « une note
d'incidences requise » par « les documents requis ».

VERANTWOORDING

Daar het begrip « milieu-effectennota » nog niet vastgelegd werd,
is het beter een algemene uitdrukking te gebruiken.

JUSTIFICATION

Dans la mesure ou la notion de « note d'incidences » n'est pas
encore etablie, il est preferable d'utiliser une expression generale.



A-108/2- 90/91 - 453 - A-108/2 - 90/91

Nr. 184 ?184
»

Artikel 49 Article 49

A. Het eerste lid te vervangen door : A. Remplacer Ie premier alinea par ;

« Een derde van depersonen, die ten minste achttien
jaar oud zijn, en eigenaar ofniet, binnen de omtrek
die ze bepalen en in de belendende huizenblokken
wonen, kan de gemeenteraad verzoeken te beslissen
over de opmaak van een bijzonder bestemmings-
plan. »

B. Vierde lid, tvveede zin, het woord « voortgezet » te
vervangen door « aangevangen » en aan het einde
van de zin toe te voegen : « overeenkomstig artike-
len 48, 48bis, 48ter, 48quater, 50, 51 en 52 »..

C. Na het vierde lid toe te voegen :

« De Executieve stelt de nadere regels van de
uitvoering van dit artikel vast. »

« Un tiers des personnes, proprietaires ou non,
agees de dix-huit ans au mains, domiciliees dans Ie
perimetre qu'elles determinent et dans les tlots
contigus peuvent, pour ce perimetre, demander au
conseil communal de decider {'elaboration d'un plan
particulier d'affectation du sol. »

B. Au quatrieme alinea, deuxieme phase, remplacer
« poursuivie » par « entamee » et ajouter en fin de
phrase «conformement aux articles 48, 48bis,
48ter, 45quater, 50, 51 et 52 ».

C. Ajouter apres Ie quatrieme alinea :

« L'Executif arrete les modalites d'execution du
present article. »

VERANTWOORDING

A. De hoedanigheid van eigenaar dient niet in aanmerking te
worden genomen maar wel deze van bewoner.

B. Tekstverbetering.

C. Het is opportuun de Executieve de bevoegdheid te geven de
nadere regels van deze procedure te kunnen'organiseren.

JUSTIFICATION

A.' II n'y a pas lieu de tenir compte de la qualite de proprietaire mais
bien de celle d'habitant.

B. Amelioration de texte.

C. II est opportun d'habiliter 1'Executif a organiser les modalites de
cette procedure.

Nr. 185 ?185

Artikel 50 Article 50

A. Eerste lid : aan het einde van de laatste zin, toe te
voegen « alsmede door een mededeling op radio en
televisie volgens de door de Executieve bepaalde
nadere regels. »

B. Derde lid : het woord « acht » door « vijftien » te
vervangen.

A. A 1'alinea I", ajouter a la fin de la derniere phrase :
« ainsi que par un communique diffuse par vole
radiophonique et televises selon les modalites fixees
par 1'Executif. »

B. Au troisieme alinea, remplacer Ie mot « huit » par
« quinze ».

VERANTWOORDING

A. Tekstcorrectie ; zie vroegere amendementen.

B. Correctie : zie amendement voorgesteld voor artikel 39.

JUSTIFICATION

A. Correction cf. amendements precedents.

B. Correction cf. amendement propose pour 1'article 39.

Nr. 186 ?186

Artikel 51 Article 51

Eerste lid : « vijftien dagen » te vervangen door
« twintig dagen ».

Au premier alinea, remplacer « quinze jours » par
vingt jours ».
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VERANTWOORDING
«

Correctie van de tennijn cf. amendementen voorgesteld voor de
artikelen 38, 40 en 48.

JUSTIFICATION

Correction du delai cf. amendements proposes pour les articles 38,
40 et 48.

Nr. 187 ?187

Artikel 53 Article 53

A. Eerste lid : na « artikel 49 » het woord « beslissen »
toe te voegen en na « bestemmingsplan » het woord
« te » toe te voegen.

B. Aan het einde van lid 1 « 48bis, 48ter, 4Squater, 50,
51 en 52 » toe te voegen.

A. A 1'alinea I", ajouter les mots «• decider de » avant
« modifier un plan particulier »."

B. A la fin de 1'alinea I", ajouter « 48bis, 48ter,
4?quater, 50, 51 et 52 ».

VERANTWOORDING

A. Tekstcorrectie.

B. Alle artikelen die de uitwerkingsprocedure bepalen, dienen te
worden vermeld.

JUSTIFICATION

A. Correction du texte.

B. II convient de citer tous les articles definissant la procedure
d'elaboration.

Nr. 188 ?188

Artikel 55 Article 55

A. Eerste lid : na « eveneens » de woorden « bij een
met redenen omkleed besluit » toe te voegen.

B. In 2° in de Franse tekst het woord « interet public »
te vervangen door « utilite publique ».

C. Toe te voegen :

« 4° ter verduidelijking van de bepalingen van de
hogere plannen. »

A. A 1'alinea premier, ajouter apres Ie mot « egale-
ment » les mots « par arrete motive ».

B. A 1'alinea I", 2°, remplacer « interet public » par
« utilite publique ».

C. Ajouter :

« 4" en vie de preciser des dispositions des plans
superieurs. »

VERANTWOORDING

A. Het is opportuun dat de Executieve de redenen van haar
beslissing verduidelijkt.

B. Tekstovereenstemming, Het is beter om de uitdrukking « utility
publique » van het artikel 11 van de Grondwet systematisch te
gebruiken.

C. De Executieve moet indien nodig tot het wijzigen van een
bijzonder plan kunnen beslissen ter verduidelijking van de
bepalingen van een van de bepalingen van een hoger plan.

JUSTIFICATION

A. II est opportun que 1'Executif precise les motifs de sa decision.

B. Coordination de texte, il est preferable d'utiliser systematique-
ment 1'expression « utilite publique » de 1'article 11 de la Consti-
tution.

C. L'Executif doit pouvoir, si besoin est, decider de la modification
d'un plan particulier en vue de preciser des dispositions d'un plan
superieur.

Nr. 189 (subamendement op nr. 129

Artikel 29

In lid 1, tweede zin, de woorden « het advies van de
Gewestelijke Commissie » te vervangen door : « het
geheel van de uitgedrukte adviezen ».

N° 189 (sous-amendement au n° 129

Article 29

Au 1" alinea, deuxieme phrase, remplacer les mots
« de 1'avis de la Commisison regionale » par « de
I'ensemble des avis exprimes ».
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VERANTWOORDING

Vanaf het ogenblik dat alle gesynthetiseerde opmerkingen haar
zijn pverhandigd, is het de taak van de Executieve er rekening mee
te houden voor de uitwerking van het definitieve plan en bijgevolg,
de gevallen te motiveren wanneer ze er geen rekening mee houdt.

JUSTIFICATION

Des Ie moment ou 1'ensemble des observations, synthetisees, lui
sont transmises, il appartient a 1'Executif d'en tenir compte dans
1'elaboration du plan definitif et, par voie de consequence, de
motiver les cas dans lesquels il n'en tient pas compte.

Nr. 190

Artikel 45

Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :

« De Executieve neemt op eigen initiatief of op
voorstel van een gemeente, bijzondere bestemmings-
plannen aan. »

?190

Article 45

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« L'Executifadopte, soit d'initiative, soit sur proposi-
tion d'une commune, des plans particuliers d'affectation
du sol. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De Executieve is vandaag reeds de enige actor inzake planning
aangezien zij als toezichthoudende overheid nauw betrokken is ,bij
de goedkeuring van de aanneming van de bijzondere plannen van
aanleg door de gemeenten. Die rol wordt nog versterkt in het
ontwerp dat, naast het intrekken van bijzondere plannen van aanleg
door hogere plannen, de Executieve in staat stelt de gemeente te
dwingen bijzondere bestemmingsplannen aan te nemen of te wijzi-
gen.

Er moet cen einde komen aan de fictie van gemeentelijke
autonomie die nog in de tekst wordt aangetroffen, en de doorslagge-
vende rol van de Executieve in de aanneming van de bijzondere
bestemmingsplannen moet worden bevestigd. De procedure zai er
klaarder en eenvoudiger op worden terwiji het Gewest de facto de
spil wordt inzake planning, zonder daarom het •initiatief van de
gemeenten op te heffen of te beperken, De gemeenten, dat moet
worden toegegeven, hebben nooit blijk gegeven van veel dynamisme
op dit gebied.

L'Executif est deja aujourd'hui Ie seui acteur en matiere de
planification puisqu'il exerce une tutelle d'approbation etroite sur
1'adoption des PPA par les communes. Ce role est encore renforce
dans Ie projet qui, outre 1'abrogation des PPA par les plans
superieurs, permet a 1'Executif de contraindre la commune a
adopter ou a modifier des PPAS.

II faut mettre fin a la fiction d'autonomie communale que Ie texte
laisse subsister et consacrer Ie r61e preponderant de 1'Executif dans
1'adoption des PPAS. La procedure en gagnera en clarte et en
simplicity tandis que la Region deviendra de facto, Ie pivot en
matiere de planification, sans pour autant supprimer ou limiter
1'initiative des communes qui, il faut bien en convenir, n'ont jamais
fait preuve d'un tres grand dynamisme dans Ie domaine.

Nr. 191 ?191

Artikel 47 Article 47

Het primo tot tertio van dit artikel te vervangen door :

«l''Er moet worden aangetoond dat de in het geweste-
lijk ontwikkelingsplan voorziene bestemming voor-
bijgestreefd is en met meer kan worden verwezen-
lijkt;

2° De door het gewestelijk bestemmingsplan voorge-
stelde bestemming moet beantwoorden aan de
bestaande voorwaarden en er moet een reele nood-
zaak bestaan om een andere aanleg aan te nemen;

3° Deze noodzaak een nieuwe aanleg te aanvaarden
moet gesteund worden op de bijzondere kenmerken
van het in aanmerking genomen grondgebied;

4" De afwijking mag geen afbreuk doen aan de wezen-
lijke gegevens van het gewestelijk ontwikkelings-
plan, onder meer aan de voornaamste functie van
het in aanmerking genomen gebied. »

Remplacer les primo a tertio par

«I'll doit etre demontre que la destination prevue par,Ie
plan regional de developpement est depassee ou ne
peut plus etre realisee;

2° La destination proposee par Ie plan particulier
d'affectation du sol doit repondre ct des possibilites
existantes et il doit exister une necessite reelle
d'adopter un amenagement different;

3° Cette necessite d'adopter un nouvel amenagement
doit etre fondee sur les caracteristiques particulieres
du territoire consideree;

4° La derogation ne peut porter atteinte aux donnees
essentielles du plan regional de developpement,
notamment a la fonction principale presents dans Ie
perimetre considere. »
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De bepalingen waarvan kan worden afgeweken in de oorspronke-
lijke tekst blijven bijzonder vaag en laten al de mogelijke interpreta-
ties toe :

- Wat zijn « de wezenlijke gegevens » van een plan? Is er geen kans
dat, gezien het schaalverschil, eender weike afwijking van het
gemeentelijk plan wordt beschouwd als ongevaarlijk voor de
gegevens van het gewestelijk plan?

- Wanneer moeten economische, enz., behoeften die niet beston-
den op het ogenblik dat de gewestelijke plannen werden vastge-
steld beoordeeld worden om als dusdanig te worden beschouwd?

- De « nieuwe behoeften » in het secundo zijn dermate breed
opgevat dat men er eender weike afwijking mee kan verant-
woorden (cfr. Centrum Borehette en Instituut Bordet) die de
algemene besparing van de plannen in gevaar brengt.

- Dient men er niet minstens van uit te gaan dat de openbare
overheden gebonden zijn door de hogere plannen en dat zij geen
ontwerpen kunnen ontwikkelen die er tegengesteld aan zijn?

- Wat bedoelt men met bestaande feitelijke mogelijkheden tot
aanleg? Dit kan op meer dan een manier gelezen worden.

In de beraadslaging over het voorontwerp geeft de Raad van State
dezelfde analyse en betreurt dat, ondanks de door de Executieve
uitgedrukte bedoelingen, het artikel de rechtspraak van de afdeling
administratie slechts onvolkomen vertaalt :

« Het is de bedoeling om afwijkingen van het hogere plan slechts
toe te staan onder de voorwaarden die door de huidige rechtspraak
van de Raad van State worden omschreven en om die rechtspraak
bijgevolg in een tekst in te schrijven.

Het laat zich echter aanzien dat het artikel de rechtspraak van de
afdeling administratie in deze slechts onvolkomen overneemt. »

De Raad van State stelt dan een met de rechtspraak overeenstem-
mende redactie voor. Waarom ging de Staatssecretaris daar niet op
in?

Les conditions mises aux derogations par Ie texte initial resterit
particulierement floues et laissent ,la porte ouverte a toutes les
interpretations :

- Que sont les « les donnees essentielles » d'un plan? Vu leur
echelle differente, ne risque-t-on pas de considerer n'importe
quelle derogation du plan communal comme non compromettante
des donnees du plan regional?

- Quand des besoins economiques, etc., qui n'existaient pas au
moment de 1'etablissement des plans superieurs doivent-ils etre
apprecies pour etre consideres comme tels?

- Les nouveaux besoins « evoques au secundo sont a ce point larges
qu'ils permettent de justifier n'importe quelle derogation (cfr.
Centre Borehette et Institut Bordet) mettant en danger 1'econo-
mie generate des plans.

- Ne doit-on pas, au moins, considerer que les pouvoirs publics sont
lies par les plans superieurs et qu'ils ne pourraient pas developper
des projets qui y sont contraires?

- Que faut-il entendre par possibilites d'amenagement existantes de
fait? Plusieurs lectures peuvent en etre faites.

Dans son analyse de 1'avant-projet, Ie Conseil d'Etat a fait la
meme analyse et deplore que, en depit des intentions exprimees par
1'Executif, 1'article ne traduit qu'imparfaitement la jurisprudence de
la juridiction administrative :

« L'intention est de n'autoriser de derogations au plan superieur
qu'aux conditions definies par la jurisprudence actuelle du Conseil
d'Etat et de consacrer, des lors, celle-ci dans un texte.

L'article semble cependant ne reproduire qu'imparfaitement la
jurisprudence de la section d'administration en ce domainc. »

Le Conseil d'Etat propose ensuite une redaction conforme a sa
jurisprudence. Pourquoi le Secretaire d'Etat ne 1'a-t-il pas suivie?

Nr. 192 ?192

Artikel 48 Article 48

In lid 1, de woorden« de gemeenteraad » te ver van-
gen door « de Executieve ».

A 1'alinea 1°, remplacer les mots « le conseil commu-
nal » par « 1'Executif ».

VERANTWOORDING

Formed amendement in verband met de wijziging van artikel 45.

JUSTIFICATION

Amendement technique lie a la modification de 1'article 45.

Nr. 193 ?193

Artikel 48 Article 48

De eerste zin van lid 4 door de volgende bepaling te
vervangen :

« Het basisdossier wordt aan een openbaar onder-
zoek onderworpen door het college van burgemeester
en schepenen van de belanghebbende gemeente.

Remplacer la premiere phrase de 1'alinea 4 par la
disposition suivante :

« Le dossier de base est soiimis a enquete publique
par le college des bourgmestre et echevins de la com-
mune sur le territoire duquel le plan est elabore.
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Het onderzoek wordt aangekondigd, zowel door
aanplakken als door een bericht in het Belgisch Staats-
blad en in ten minste 3 Nederlandstalige en 3 Franstalige
dagbladen die in het Gewest warden verspreid.

Vervolgens wordt het basisdossier op het gemeente-
huis ingediend om door het publiek te worden geraad-
pleegd gedurende een termijn van 60'dagen waarvan het
begin en het einde in de aankondiging zijn vermeld.

De klachten en opmerkingen worden binnen deze
termijn aan het college van burgemeester en schepenen
gericht en als bijiage gevoegd bij het proces-verbaal van
sluiting van het onderzoek.

Na het verstrijken van de termijn wordt dit proces-
verbaal binnen de 8 dagen door het college opgemaakt.
Het advies van de gemeenteraad wordt er bijgevoegd.

Het basisdossier met de klachten, de opmerkingen en
het proces-verbaal van sluiting van het onderzoek wordt
binnen de 14 dagen no. sluiting van het onderzoek aan
de overlegcommissie voorgelegd. »

VERANTWOORDING

Het openbaar onderzoek invoeren in de fase van het basisdossier
biedt een reele kans. Zo wordt het mogelijk kennis te nemen van de
readies in de fase van de eerste schets, wat zai toelaten de optics te
orienteren en bij te stellen, die anders misschien al te gedetailleerd
zijn en niet meer aangepast kunnen worden.

De Executieve was het ermee eens dat het openbaar onderzoek
werd ingevoerd in de fase van het basisdossier van de bijzondere
bestemmingsplannen.

L'enquete est annoncee tant par affiches que par un
avis insere dans Ie Moniteur beige, dans au moms trois
journaux de langue francaise et trois journaux de langue
neerlandaise diffuses dans la Region.

Le dossier de base est depose ensuite a la maison
communale, aux fins de consultation par le public
pendant un delai de soixante jours, dont le debut et la
fin sont precises dans I'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestres et. echevins dans ce delai et
annexees au proces-verbal de clQture de I'enquete.

Celui-ci est dressepar le college dans les huit jours de
{'expiration du delai. II y joint I'avis du conseil commu-
nal.

Le dossier de base est, avec les reclamations, les
observations et le proces-verbal de cloture de I'enquete,
soumis, dans les quinze jours de la cloture de I'enquete,
a la commission de concertation. »

JUSTIFICATION

L'introduction de I'enquete publique au stade du dossier de base
offre un reel interet. Elle permet de connattre les reactions alors que
1'on en est encore au stade de 1'esquisse, ce qui permettra d'orienter
et d'affiner les options qui, sinon, risquent d'etre deja trop precises
pour etre modifiees.

L'Executif avait d'ailleurs marque son accord pour introduire
I'enquete au stade du dossier de base des PPAS.

Nr. 194 ' • N° 194

Artikel 48

De leden 8, 9 en 10 te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Aangezien de Executieve het basisdossier beheerst, is zijn goed-
keuring niet meer noodzakelijk. Fprmeel amendement in verband
met de wijziging van artikel 45.

Article 48

Supprimer les alineas 8, 9 et 10.

JUSTIFICATION

L'Executif ayant la maitrise du dossier de base, son approbation
n'est plus necessaire. Amendement technique lie a la modification
de 1'article 45.

Nr. 195 ?195

Artikel 48 Article 48

Na lid 7 een nieuw lid in te voegen luidend als volgt:

« Het basisdossier wordt vervolgens onderworpen
aan een effectbeoordeling overeenkomstig de artikelen
34 tot 43 van de ordonnantie betreffende de milieu-
effectbeoordeling. »

Inserer apres Falinea 7 un nouvel alinea redige
comme suit:

« Le dossier de base est ensuite soumis a etude
(['incidences conformement aux articles 34 a 43 de
I'ordonnance relative a revaluation des incidences en
milieu urbain. »
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VERANTWOORDING

Hun mogelijke impact op het stadmilieu in acht genomen, moeten al
de bijzondere bestemmingsplannen onderworpen worden aan een
voorafgaande effectbeoordeling. Voor dit onderzoek zou door de
administratie een bestek moeten worden opgesteld waarnaar kan
worden tereuggegrepen bij de uitwerking van elk bijzonder plan.

JUSTIFICATION

Compte tenu de leur impact potentiel sur 1'environnement urbain,
tous les PPAS doivent etre soumis a une etude d'incidences
prealable. Un cahier des charges de cette etude devrait etre elabore
par 1'administration et servir de reference a ['elaboration de chaque
plan particulier.

Nr. 196

Artikel 49

Het secundo van lid 1 te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Eigenaars en bewoners met domicilie binnen een welomschreven
gebied moeten op voet van gelijkheid komen te staan.

Nr. 197

Artikelen 54 tot 60

Deze artikelen te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Aangezien de Executieve de uitvoerder wordt inzake de uitwer-
king van de bijzondere bestemmingsplannen, is het niet langer nodig
de gevallen te bepalen waarin zij de gemeente kan verplichten of op
eigen initiatief plannen kan uitwerken.

?196

Article 49

Supprimer Ie secundo de 1'alinea 1"'.

JUSTIFICATION

Proprietaires et occupants domicilies dans un perimetre determine;
doivent etre mis sur pied d'egalite,

?197

Articles 54 a 60

Suprimer ces articles.

JUSTIFICATION

L'Executif devenant Ie mattre d'oeuvre en matiere d'elaboration
des PPAS, il n'y a plus lieu de prevoir des cas dans lesquels il peut
imposer a la commune ou elaborer de sa propre initiative des plans.

Nr. 198 N° 198

Artikel 57 (oud art. 51) Article 57 (ancien art. 51)

A. Na het eerste lid in te voegen : A. Inserer apres Ie premier alinea :

« Indien het ontwerplan bepalingen bevat die van de
hogere plannen afwijken en die niet in het basisdos-
sier voorzien zijn, wordt het volledige dossier en het
advies van de overlegcommissie aan de Gewestelijke
Commissie medegedeeld. Deze brengt haar advies
uit over de opportuniteit van de aangevraagde
afwijking binnen dertig dagen na ontvangst van het
dossier. Bij ontstentenis van een advies binnen deze
termijn wordt de Gewestelijke Commissie geacht een
gunstig advies te hebben gegeven. Indien op het
ogenblik dat de Gewestelijke Commissie haar advies
moet geven zij niet geldig is samengesteld bij gebreke
van de aanwijzing van haar leden binnen de bij
artikel 9 bepaalde termijn gaat de termijn van dertig
dagen in vanaf de aanwijzing van haar leden. »

« Lorsque Ie projet de plan contient des dispositions
derogeant aux plans superieurs, non prevues dans Ie
dossier de base, Ie dossier complet et I'avis de la
commission de concertation sont transmis a la
Commission regionale. Celle-ci emet un avis sur
I'opportunite de la derogation sollicitee dans les
trente jours de la reception du dossier. A defaut
d'avis dans ce delai, la Commission regionale est
reputee avoir emis un avis favorable. Dans I'hypo-
these ou la Commission regionale ne serait plus
valablement composee faute de designation de ses
membres dans Ie delai present a I'article 9, au
moment ou. elle doit rendre son avis, Ie delai de
trente jours prend cows a dater de la designation de
ses membres. »
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B. Tweede lid : na « overlegcommissie » de woorden
« en in voorkomend geval van de Gewestelijke
Commissie » in te voegen en na « het advies » de
woorden « of de adviezen » in te voegen.

C. Na het tweede lid, in te voegen :

« Tenminste de helft van de termijnen van vijfen-
veertig, dertig en zestig dagen valt buiten deperiodes
van de schoolvakanties. »

D. Derde lid : « het advies van de overlegcommissie »
te vervangen door « het advies of de adviezen ».

B. Au deuxieme alinea, inserer apres « concertation »
les mots « et, Ie cos echeant, I'avis de la Commission
regionale » et remplacer « de I'avis » par « du ou
des avis ».

C. Inserer apres Ie deuxieme alinea :

« La moitie au moins des delais de quarante cinq,
trente et soixante jours se situe en dehors des
periodes de vacances scolaires. »

D. Au troisieme alinea, remplacer « de I'avis de la
commission de concertation » par « du ou des
avis ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. Deze toevoeging is het gevolg van punt F. van het voor artikel 48
voorgestelde amendement: het is immers opportuun dat een
afwijking die in het basisdossier niet voorgesteld zou zijn geweest
ook aan het advies van de Gewestelijke Commissie wordt
onderworpen.

B. Gevolg van A.

C. Dit amendement werd reeds eerder aangenomen.

D. Gevolg van A.

A. Cet ajout est la consequence du point F. de 1'amendement
propose pour 1'article 40 : il est opportun en effet qu'une
derogation qui n'aurait pas ete proposee dans Ie dossier de base
soit egalement soumise a I'avis de la Commission r6gionale.

B. Consequence du A.

C. Amendement deja adopte anterieurement.

D. Consequence du A.

Nr. 199 N° 199

Artikel 58 (pud art. 52) Article 58 (ancien art. 52)

A. Tweede lid, eerste zin : de woorden « binnen een
termijn van drie maanden » te vervangen door
« binnen drie maanden na de ontvangst van het
volledig dossier ».

B. Tweede lid, na de tweede zin, een derde lid in te
voegen ;

« Bij ontstentenis van kennisgeving van de beslissing
van de Executieve binnen deze termijnen kan het
college van burgemeester en schepenen bij een ter
post aangetekende brief een aanmaning aan de
Executieve toezenden. Indien het college van burge-
meester en schepenen na het verstrijken van een
nieuwe termijn van twee maanden met ingang van de
afgifte bij de post van de aangetekende brief met de
aanmaning, de beslissing van de Executieve niet
heeft ontvangen, wordt het plan geacht te zijn
geweigerd. »

A. Au deuxieme alinea, premiere phrase, remplacer
« un delai de trois mois » par « dans les trois mois
de la reception du dossier complet. »

B Au deuxieme alinea, apres la deuxieme phrase :
inserer un troisieme alinea :

« A defaut de notification de la decision de I'Execu-
tif dans ces delais, Ie college des bourgmestre et
echevins peut, par lettre recommandee a la poste,
adresser un rappel a I'Executif. Si a ['expiration d'un
nouveau delai de deux mois prenant cows a la date
de depot a la poste de I'envoi recommande conte-
nant Ie rappel, Ie college des bourgmestre et echevins
n'a pas recu la decision de I'Executif, Ie plan est
repute refuse. »

C. Tweede lid : de laatste zin te doen vervallen. C Au deuxieme alinea : supprimer la derniere phrase.
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D. Vijfde lid, de volgende woorden toe te voegen :

« Binnen de drie dagen na zijn bekendmaking ligt
het volledige plan ter beschikking van de bevolking
in elk gemeentehuis. »

E. Het laatste lid te doen vervallen.

D. Ajouter au cinquieme alinea :

« Le plan complet est mis a la disposition du public
dans chaqiie maison communale dans les trois jours
de cette publication. »

E. Supprimer le dernier alinea.

VERANTWOORDING

A. Verduidelijking inzake de termijn en tekstcorrectie.

B. Er dient te worden voorzien in een aanmaningsprocedure die
gelijk is aan die voorgesteld voor de gemeentelijke ontwikke-
lingsplannen.

C. Schrapping naar aanleiding van B.

D. Hetzelfde amendement werd voor artikelen 19, 29 en 41 voorge-
steld.

E. Schrapping naar aanleiding van D.

JUSTIFICATION

A. Precision quant au delai et correction de texte.

B. II convient de prevoir une procedure de rappel semblable a celle
proposee pour les plans communaux de developpement.

C. Suppression consecutive au B.

D. Meme amehdement propose pour les articles 19, 29 et 41.

E. Suppression consecutive au D.

Nr. 200 ?200

Artikel 60 (oud art. 54) Article 60 (ancien art. 54)

A. Eerste lid : na « kan » de woorden « bij een met
redenen omkleed besluit » in te voegen.

B. In 2° in de Franse tekst het woord « interet public »
te vervangen door « utilite publique ».

C. Toe te voegen : « 3" ter verduidelijking van bepalin-
gen van de hogere plannen ».

A. A 1'alinea premier ajouter apres le mot « peut » les
mots « par arrete motive ».

B. Au 2°, remplacer « interet public » par « utilite
publique ».

C. Ajouter : « 3° en vue de preciser des dispositions des
plans superieurs ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. Het is opportuun dat de Executieve de redenen van haar
beslissing verduidelijkt.

B. Tekstovereenstemming. Het is beter om de uitdrukking « utilite
publique » van het artikel 11 van de Grondwet systematisch te
gebruiken.

C. De Executieve moet indien nodig tot het opmaken van een
bijzonder plan kunnen beslissen ter verduidelijking van de
bepalingen van het hogere plan.

A. II est opportun que 1'Executif precise les motifs de sa decision.

B. Coordination de texte, il est preferable d'utiliser systematique-
ment 1'expression « utilite publique » de 1'article 11 de la Consti-
tution.

C. L'Executif doit pouvoir, si besoin est, decider de 1'etablissement
d'un plan particulier en vue de preciser des dispositions d'un plan
superieur.

Nr. 201 ?201

Artikel 56 Article 56

A. De woorden «bi j een met redenen omkleed
besluit » te doen vervallen.

B. Na « 48 » : « 48his, 48ter, 4Squater » in te voegen.

A. Supprimer apres « conseil communal » les virgules
et les termes « par arrete motive ».

B. Inserer apres « 48 » : « 4Sbis, 48ter, 4Squater ».
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VERANTWOORDING

A. Tekstcorrectie naar aanleiding van de voor artikelen 54 en 55
voorgestelde toevoeging (herhaling).

B. Zie amendement voor artikel 48.

JUSTIFICATION

A. Correction de texte suite a 1'ajout propose pour les articles 54 et
55 (redondance).

B. Voir amendement a 1'article 48.

Nr. 202 ?202

Artikel 68 (oud art. 63) Article 68 (ancien art. 63)

Eerste lid : na « uitvoering » de woorden « van de
bepalingen met bindende kracht en reglementaire
waarde » in te voegen.

Au 1" alinea, remplacer « prescriptions » par « dis-
positions ay ant force obligatoire et valeur regle-
mentaire ».

VERANTWOORDING

Er dient te worden verduidelijkt dat enkel deze bepalingen bij een
onteigening kunnen worden uitgevoerd.

JUSTIFICATION

II convient de preciser que seules ces dispositions peuvent etre
realisdes par voie d'expropriation.

Nr. 203 ?203

Artikel 72 (oud art. 67) Article 72 (ancien art. 67)

A. Eerste lid en tweede lid : de woorden « van de
doelstellingen » te doen vervallen.

B. Eerste lid : « van een gewestelijk ontwikkelings-
plan, van een gewestelijk bestemmingsplan » te
vervangen door « van het gewestelijk ontwikkelings-
plan, van het gewestelijk bestemmingsplan... »

VERANTWOORDING

A. De term « van de doelstellingen » is niet aangewezen en kan
aanleiding geven tot verwarring met « de doelstellingen inzake
ontwikkeling ».

B. Tekstcorrectie : het onbepaald voornaamwoord is niet aangewe-
zen daar er slechts een gewestelijk ontwikkelingsplan en een
gewestelijk bestemmingsplan bestaat.

A. Aux premier et deuxieme alineas, supprimer les
termes « des objectifs.».

B. Au premier alinea, remplacer « d'un plan regional
de developpement, d'un plan regional d'affectation
du, sol » par « du plan regional de developpement,
du plan regional... »

JUSTIFICATION

A. Le terme « des objectifs » est inapproprie et risque d'entretenir
la confusion avec « les objectifs de developpement ».

B. Correction de texte : le pronom indefini n'est pas approprie
puisqu'il n'y a qu'un seui plan regional de developpement et un
seui plan regional d'affectation du sol.

Nr. 204

Artikel 74

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

De ordonnantie heeft tot doel middelen voor het beheer en de
tussenkomst van de overheid in te richten maar niet aan de prive-
sector de middelen van een « imperium » te verschaffen.

Deze bepaling die van de organieke wet werd overgenomen, lijkt
in de praktijk de b ron te zijn v an nadelige gevolgen. Bovendien kan
het doel van het artikel bereikt worden door middel van wederzijdse
overeenkomsten die het algemeen belang beter waarborgen.

N° 204

Article 74

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

L'ordonnance est destinee a mettre en place des outils de gestion
et d'intervention pour les pouvoirs publics et non a donner au
secteur prive les moyens de « 1'imperium ».

Cette disposition reprise de la loi organique apparait dans la
pratique etre la source d'effets pervers. De plus, 1'objectif vise par
1'article peut etre atteint par le biais de conventions bilaterales
garantissant mieux 1'interet public.
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Nr. 205 ?205

Artikel 68 (oud art. 63) Article 68 (ancien art. 63)

In lid 1 de woorden « in deze ordonnantie bepaalde
plannen » te vervangen door de woorden « bijzondere
bestemmingsplannen ».

A Palinea I", remplacer les mots « definis par la
presente ordonnance », par les mots « particuliers
d'affectation du sol ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De juridische zekerheid en de informatie van de personen die
door een onteigening zouden kunnen getroffen worden verplichten
ons de mogelijkheid tot onteigenen voor het algemeen nut afhanke-
lijk te maken van de aanneming van een bijzonder bestemmingsplan.

De gewestelijke noch de gemeentelijke ontwikkelingsplannen
waarvan de schaal te groot is moeten het mogelijk maken er gebruik
van te maken. Het onteigeningsplan dreigt inderdaad te verdrinken
in de massa stukken die bij het onderzoek worden ingediend, in de
mate dat de aandacht van de belangrijkste belanghebbenden onvol-
doende wordt getrokken.

Bovendien kan, door het ontbreken van voldoende details betref-
fende de geplande aanleg in het kader van een totaalplan de
gegrondheid van een onteigening onmogelijk nagetrokken worden.
Een onteigening is ernstig genoeg om de gelijktijdige aanneming te
verantwoorden van een bijzonder bestemmingsplan, onderworpen
aan een openbaar onderzoek en aan overleg.

Tenslotte, is het risico dat een onteigening het wijkleven en dat
van de bewoners voor lange tijd stillegt, des te groter naarmate ertoe
beslist wordt in het kader van een plan dat globaliserende bedoelin-
gen heeft.

Men kan inderdaad vrezen dat de onteigeningsplannen ten
voorlopigen titel genomen worden, zonder dat men reeds weet of
binnen een redelijke termijn projekten zullen worden gerealiseerd.

La securite juridique et 1'information des personnes qui pourraient
etre touchees par une expropriation imposent de conditionner la
faculte d'exproprier pour cause d'utilite publique ^ 1'adoption d'un
plan particulier d'affectation du sol.

Ni les plans regionaux, ni Ie plan communal de developpement
dont 1'echelle est trop grande ne doivent permettre d'en faire usage.
Le plan d'expropriation risque en effet d'etre noye dans la masse des
documents soumis a enquete, au point de ne pas attirer suffisam-
ment 1'attention des principaux interesses.

De plus, 1'absence de details suffisants concernant 1'amenagement
projete dans le cadre d'un plan global ne pennct pas de verifier le
fondement d'une expropriation. Celle-ci est assez grave pourjustifer
1'adoption simultanee d'un plan particulier d'affectation du sol,
soumis a une enquete publique et h concertation.

Enfin, le risque est d'autant plus grand de voir la menace d'une
expropriation paralyser pendant longtemps la vie d'un quartier et de
ses habitants qu'elle est decidee dans le cadre d'un plan a vocation
globalisante.

On peut en effet craindre que des plans d'expropriations soient
pris & titre conservatoire, sans savoir encore si des projets seront
realises dans un delai raisonnable.

Nr. 206

Artikel 68 (oud art. 63)

Tussen lid 1 en lid 2 een nieuvv lid in te voegen
luidend :

*

1. Een uiteenzetting van de redenen die het algemeen
nut verantwoorden;

2. Een onteigeningsplan van toepassing op het volle-
dige vermelde grondgebied op het plan of op een
gedeelte ervan.

?206

Article 68 (ancien art. 63)

Inserer entre le 1" et le 2' alinea, 1'alinea suivant :

1. Un expose des motifs qui justifie I'utilite publique
des acquisitions;

2. Un plan d'expropriation s'appliquant a tout on
partie du territoire figurant au plan.

VERANTWOORDING

De intentie van de openbare overheden om tot onteigeningcn
over te gaan om de voorschriften van een plan uit te voeren moet
blijken bij de opstelling ervan. Enkle in deze fase wordt de meest
uitgebreide openbaarmaking gewaarborgd, aangezien de opstelling
van een autonoom onteigeningsplan enkel aan een beperkt onder-
zoek is onderworpen overeenkomstig de wet van 27 mei 1870.

JUSTIFICATION

L'intention des pouvoirs publics de proceder a des expropriations
pour realiser les prescriptions d'un plan doit apparaltre des 1'elabo-
ration de celui-ci. Ce n'est qu'a ce stade que la publicite la plus large
est garantie puisque 1'elaboration d'un plan d'expropriation auto-
nome n'est soumise qu'& enquete restreinte confonnement a la loi du
27 mai 1870.
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Indien na de aanneming van een plan, de verantwoordelijke
overheid vaststelt dat onteigeningen nodig zijn hoewel zij dit niet
voorzien had bij het begin, zai zij moeten overgaan tot de wijziging
en dezelfde procedure volgen als bij de opstelling van het plan.

Het plan zai bovendien een memorie van toelichting moeten
bevatten met een omstandige uiteenzetting van de redenen « van het
algemeen nut » die het teruggrijpen naar onteigening verant-
woorden. Een dergelijke voorzorgsmatregel is verre van overbodig
voorzover de onteigeningsbesluiten, die geacht worden met redenen
omkleed te zijn, gewoonlijk slechts een stijiformule vermelden
waarin het openbaar nut van de aankoop wbrdt bevestigd.

Si, apres 1'adoption d'un plan, 1'autorite responsable s'apergoit
que des expropriations seront necessaires alors qu'elle ne 1'avait pas
prevu au depart, elle devra proceder a sa modification en suivant la
meme procedure que pour son elaboration.

Le plan devra en outre contenir un expose des motifs circonstancie
des raisons « d'utilite publique » qui fondent le recours a 1'expro-
priation. Une telle precaution est loin d'etre superflue dans la
mesure ou les arretes d'expropriation, qui sont censes etre motives,
ne contiennent habituellement qu'une formule de style consacrant
1'utilite publique de 1'acquisition.

Nr. 207

Artikel 69 (oud art. 64)

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Formeel amendement in verband met de nieuwe redactie van
artikel 63. Wordt in dit opzicht redundant. Het onteigeningsplan
moet, volgens het gewijzigde artikel 63, worden toegevoegd aan het
plan waarmee het algemeen nut van de aankoop van onroerende
goederen wordt verantwoord. Het moet dus niet nog eens afzonder-
lijk worden voorzien.

Nr. 208

Artikel 70 (oud art. 65)

Een tvveede paragraaf toe te voegen, luidend :

« § 2. - Het besluit houdende goedkeuring van het
onteigeningsplan preciseert de geldigheidsduur ervan.
Deze mag niet meer dan 10 jaar bedragen »..

VERANTWOORDING

De geldigheidsduur van een onteigeningsplan moet beperkt
worden om de dreiging van een onteingening niet nodeloos en op
onverantwoorde wijze te laten doorwegen op gebouwen die anders
dreigen te vervallen bij gebrek aan onderhoud of verwaarloosd te
worden door bewoners die het moe zijn te wachten op zekerheid
omtrent hun lot. Brussel kent al teveel voorbeelden van langzaam
verval van sommige wijken die door onteigening worden getroffen,
om hier geen aandacht aan te besteden.

Nr. 209 (in hoofdorde)

Artikel 70 (oud art. 66)

Het eerste en tweede lid te vervangen door de
volgende bepaling :

?207,

Article 69 (ancien art. 64)

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Amendement technique lie a la nouvelle redaction de 1'article 63.
Devient redondant dans cette perspective. Le plan d'expropriation
doit; au terme de 1'article 63 modifie, etre joint au plan qui fonde
1'utilite publique des acquisitions d'immeubles. II ne faut done plus
le prevoir separement.

N0 208

Article 70 (ancien art. 65)

Ajouter un second paragraphe redige comme suit:

« § 2. - L'arrete approuvant le plan d'expropriation
precise sa duree de validite. Elle ne peut exceder dix
ans ».

JUSTIFICATION

La duree de validite du plan d'expropriation doit etre limitee pour
ne pas faire peser inutilement et de maniere injustifiee une menace
d'expropriation sur des iinmeubles qui risquent, sinon, de se
degrader faute d'entretien ou d'etre abandonnes par des occupants
las d'attendre d'etre fixes sur leur sort. Les exemples de pourrisse-
ment lent de certains quartiers frappes d'expropriation abondent
trop a Bruxelles pour ne pas y etre attentifs.

N° 209 (En ordre principal)

Article 70 (ancien art. 66)

Remplacer les deux premiers alineas par la disposi-
tion suivante :
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« De dag waarop het openbaar onderzoek van het
ontwerpplan begint, warden de eigenaars en bewoners
met woonplaats in de goederen gelegen binnen de
omtrek van de te onteigenen gebouwen individueel op
de hoogte gebracht, schriftelijk en aangetekend, van de
indiening van het ontwerp in het gemeentehuis. »

« Le jour du debut de I'enquete publique a laquelle
est soumlse le projet de plan, les proprietaires et les
occupants domicilies dans les biens compris dans le
perimetre des immeubles a exproprier sont avertis
individuellement, par ecrit et a leur domicile, du depot
du projet a la maison communale. »

VERANTWOORDING

De formaliteit in lid 1 is conform de bepalingen van de wet van
26 mei 1970 over de onteigeningsprocedure. Toch moet voor meer
zekerheid gepreciseerd worden dat, en op weike wijze, de eigenaars
evengoed als de bewoners van de gebouwen gelegen binnen de te
onteigenen perimeters op de hoogte moeten worden gebracht.

In de logische volgorde van de amendementen op artikel 63 heeft
het onderscheid tussen het onteigeningsplan al dan niet gelijktijdig
met een plan van aanleg aangenomen, geen reden van bestaan meer.

JUSTIFICATION

La formality prevue a 1'alinea 1" est conforme au present de la loi
du 26 mai 1970 sur la procedure d'expropriation. Toutefois, pour
plus de securite, il faut preciser quand et sous quelle forme les
proprietaires, mais aussi les occupants des immeubles situes dans le
perimetre a exproprier doivent etre avertis.

Dans la suite logique des amendements apportes a Particle 63, la
distinction entre plan d'expropriation adopt6 simultanement ou non
a un plan d'amenagement n'a plus de raison d'etre.

Nr. 210 (in bijkomende orde op nr. 209)

Artikel 71 (oud art. 66)

In lid 1, na het woord « eigenaars van » de woorden
« en de bewoners met woonplaats in » in te voegen.

VERANTWOORDING

De formaliteiten van openbaarmaking moeten niet enkel betrek-
king hebben op de eigenaars maar ook op de bewoners van de
gebouwen gelegen binnen de te onteigenen perimeter die eveneens
het recht hebben op de hoogte te worden gebracht.

Nr. 211 (in hoofdorde)

Artikel 72 (oud art. 67)

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Per hypothese (zie de amendementen op artikel 63) moet het
onteigeningsplan worden opgenomen in het ontwerpplan van aan-
leg. Het moet dus noodzakelijk worden ingediend bij de Hoofdste-
delijke Commissie of bij de Overlegcomnussie.

Nr. 212 (in bijkomende orde op nr. 211)

Artikel 72 (oud art. 67)

Het eerste lid te doen vervallen.

N° 210 (en ordre subsidiaire au n° 209)

Article 71 (ancien art. 66)

A 1'alinea I", apres le mot « proprietaires », ajouter
« et les occupants domicilies dans les ».

JUSTIFICATION

Les formalites de publicity ne doivent pas seulement concerner les
proprietaires mais aussi les occupants des immeubles situes dans le
perimetre a exproprier qui ont aussi le droit d'etre avertis.

N° 211 (en ordre principal)

Article 72 (ancien art. 67)

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Par hypothese (voir les amendements a 1'article 63), le plan
d'expropriation doit etre contenu dans le projet de plan d'amenage-
ment. II sera done necessairement soumis a la Commission regionale
ou a la commission de concertation.

N° 212 (en ordre subsidiaire au n° 211)

Article 72 (ancien art. 67)

Supprimer le premier alinea.
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Omwille van de juridische zekerheid en de informatie van de
personen die door een onteigening zouden kunnen getroffen worden
verplichten ons de faculteit van onteigening voor het algemeen nut
afhankelijk te maken van de aanneming van een bijzonder bestem-
mingsplan.

De gewestelijke noch de gemeentelijke ontwikkelingsplannen
waarvan de schaal te groot is moeten het mogelijk maker er gebruik
van te maken. Het onteigeningsplan dreigt inderdaad te verdrinken
in de massa stukken die aan het onderzoek worden onderworpen, in
die mate dat de aandacht van de belangrijkste belanghebbenden
onvoldoende wordt ingetrokken.

Bovendien kan door het outbroken van voldoende details betref-
fende de geplande aanleg in het kader van een totaalplan de
gegrondheid van een onteigening onmogelijk nagetrokken worden.
Een onteigening is ernstig genoeg om de gelijktijdige aanneming te
verantwoorden van een bijzonder bestemmingsplan, onderworpen
aan een openbaar onderzoek en aan overieg.

Tenslotte, is het risico dat een onteigening het wijkleven en dat
van de bewoners voor lange tijd stillegt, des te groter naarmate ertoe
beslist wordt in het kader van een plan dat globaliserende bedoelin-
gen heeft. Men kan inderdaad vrezen dat de.onteigeningsplannen
ten voorlopigen titel genomen worden, zonder dat men reeds weet
of binnen een redelijke termijn projekten zullen worden gereali-
seerd.

La security juridique et I'information des personnes qui pourraient
etre touchees par une expropriation imposent de conditionner la
faculte d'exproprier pour cause d'utilit6 publique a 1'adoption d'un
plan particulier d'affectation du sol.

Ni les plans regionaux, ni Ie plan communal de developpement
dont 1'echelle est trop grande ne doiven^permettre d'en faire usage.
Le plan d'expropriation risque en effet d'etre noye dans la masse des
documents soumis a enquete, au point de ne pas attirer suffisam-
ment 1'attention des principaux interesses.

De plus, 1'absence de details suffisants concernant 1'amenagement
projet6 dans le cadre d'un plan global ne permet pas de verifier le
fondement d'une expropriation. Celle-ci est assez grave pour
justifier 1'adoption simultanee d'un plan particulier d'affectation du
sol, soumis a enquete publique et a concertation.

Enfin, le risque est d'autant plus grand de voir la menace d'une
expropriation paralyser pendant longtemps la vie d'un quartier et de
ses habitants qu'elle est decidee dans le cadre d'un plan a vocation
globalisante. On peut en effet craindre que des plans d'expropriation
soient pris a titre conservatoire, sans savoir encore si des projets
seront realises dans un delai raisonnable. '

Nr. 213 ?213

Artikel 75 (pud art. 70) Article 75 (ancien art. 70)

In lid 1, de woorden « van een van de in artikel 2
bedoelde » te vervangen door « een bijzonder bestem-
mingsplan ».

A 1'alinea I", remplacer les mots « 1'un des plans
vises a 1'article 2 » par « un plan particulier d'amenage-
ment du sol ».

VERANTWOORDING

Formed amendement in verband met de wijziging van het Iste lid
van artikel 63.

JUSTIFICATION

Amendement technique lie a la modification de 1'alinea 1" de
1'article 63.

Nr. 214 ?214

Artikel 77 (oud art. 72) Article 77 (ancien art. 72)

1. In lid 4, de woorden « een jaar » te vervangen door.
de woorden « drie maanden ».

2. Na de derde zin van hetzelfde lid de volgende
bepaling toe te voegen :

« De bevoegde overheid wordt geacht tenzij ze
uitdrukkelijk, binnen de drie maanden, haar intentie
bevestigt tot onteigening over tegaan in het volgende
jaar aan de onteigening verzaakt te hebben.

De tekst van dit artikel wordt gevoegd bij het advies
gericht aan de eigenaars en bewoners van de goede-
ren binnen de perimeter van de overeenkomstig oud
artikel 66 te onteigenen gebouwen. »

1. A 1'alinea 4, remplacer les mots « d'un an » par
« de trois mois ».

2. Ajouter apres la derniere phrase du meme alinea la
disposition suivante :

« A mains qu'elle ne confirme expressement son
intention dans les trois mois et qu'elle precede a
I'expropriation dans I'annee qui suit, I'autorite com-
petente est alors censee y avoir renonce.

Le texte du present article est joint a I'avis adresse
aux proprietaires et occupants des biens compris
dans le perimetre des immeubles a exproprier con-
formement a I'ancien article 66. »
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Is het niet verkeerd de onteigenende overheid een termijn van een
jaar te geven om kennis te geven van haar intenties en bovendien
gecn enkele sanctie te verbinden aan haar stilzwijgen? Het moet
duidelijk zijn dat, indien de onteigenende overheid zich niet binnen
de drie maanden uitspreekt zij geacht wordt niet te zijn ingegaan op
de onteigening. Hetzelfde gevolg indien zij niet binnen het jaar
wordt uitgevoerd.

Om de doelgroep in te lichten over de mogelijkheden die de
ordonnantie hen biedt, moet de tekst van het artikel worden
toegevoegd aan de formaliteiten van het onderzoek waarin voorzien
wordt in het raam van de aanneming van een onteigeningsplan.

N'est-il pas abusif de laisser un delai d'un an au pouvoir
expropriant pour faire part de ses intentions et de n'attacher de
surcrott, aucune sanction a son silence? II doit etre clair quo, si Ie
pouvoir expropriant ne se prononce pas dans les trois mois, il est
cense avoir renonce a 1'expropriation. La consequence est la meme
s'il ne s'execute pas dans 1'annee.

De maniere a informer les personnes visees des possibilites que
leur offre 1'ordonnance, Ie texte de 1'article doit etre joint aux
formalites d'enquete prevues dans Ie cadre de 1'adoption du plan
d'expropriation.

Nr. 215

Artikel 74

Dit artikel te doen vervallen.

N0 215

Article 74

Supprimer cet article.

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het behoud en zeifs de uitbreiding van het toepassingsgebied van
dit artikel wekt heel wat vragen. Men kan zich in elk geval afvragen
of lessen werden getrokken uit de geschiedenis van de stedebouw te
Brussel.

Dit artikel staat een prive-projectontwikkelaar toe met behulp van
de openbare overheid een vastgoedprojekt te ontwikkelen dat aan
zijn belangen beantwoordt. Dit is de bevestiging van een onteigening
in prive belang, en schaamteloze omzeiling van de geest waarin de
onteigeningswetten werden aangenomen.

De acrobatiek waartoe deze praktijken aanleiding hebben gege-
ven om het algemeen nut van sommige speculatieve operaties te
verantwoorden zou lachwekkend zijn, als zij niet telkens opnieuw
gepaard ging met sociale drama's, een samenleving die gelijkheid en
rechtvaardigheid voorstaat onwaardig. Het volstaat te herinneren
aan het fameuze Manhattanprojekt waarvan verondersteld werd dat
het duizenden betrekkingen zou scheppen en een economische
uitstraling zonder voorgaande en dat resulteerde in de uitzetting van
de bewoners van de Noordwijk, marginalen, bejaarden of vreemde-
lingen.

Zo'n ervaring moet niet worden overgedaan. De enige manier om
er zeker van te zijn is onmogelijk te maken dat een prive-
projektontwikkelaar zijn .toevlucht neemt tot onteigeningen met
medeplichtigheid van de openbare overheid.

Le maintien, et meme 1'elargissement du champ d'application de
cet article suscite de nombreuses questions. II permet en tous cas de
se demander si 1'on a tire les leyons de 1'histoire de 1'urbanisme a
Bruxelles.

Cet article autorise un promoteur prive a obtenir le concours des
pouvoirs publics pour realiser un projet immobilier qui repond a ses
interets. C'est la consecration de 1'expropriation pour cause d'utilite
privee, qui est un detournement ehonte de 1'esprit dans lequel les
lois d'expropriation ont ete adoptees.

Les contorsions auxquelles ces pratiques ont donne lieu pour
justifier 1'utilite publique de certaines operations speculatives prete-
raient a sourire si elles ne s'etaient pas toujours soldees par des
drames sociaux indignes d'une societe qui professe les valeurs de
justice et d'egalite. Qu'il suffise de se rappeler du fameux Manhat-
tan, cense generer des milliers d'emplois et un rayonnement
economique sans precedent et qui a abouti a I'expulsion des
habitants du quartier de la gare du Nord, des marginaux, des vieux
ou des etrangers.

Une experience comme celle-la ne peut plus se renouveler. La
seule facon d'en etre assure est de Supprimer la faculte pour un
proprietaire prive, de recourir a 1'expropriation avec la complicite
des autorites publiques.

Nr. 216 ?216

Artikel 74 Article 74

In lid 1, de woorden « of, bij uitzondering, van een
gedeelte ervan » te doen vervallen.

A 1'alinea I", supprimer les mots «ou a titre
exceptionnel d'une partie d'llot ».

VERANTWOORDING

Indien men dit artikel niet eenvoudig doet vervallen is het wellicht
nuttig zijn toepassingsgebied strikt te beperken.

JUSTIFICATION

A defaut de la suppression pure et simple de cet article, il convient
d'en limiter strictement le champ d'application.
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De kans « bij uitzondering » die aan de eigenaar van « een
gedeelte van het huizenblok » (zonder nadere omschrijving) gebo-
den wordt om van dit artikel gebruik te maken is bijzonder
schokkend en zet de deur op een kier voor voor de hand liggend
misbruik.

La possibility offerte « a titre exceptionnel» au proprietaire
d'« une partie d'llot » (sans autre precision) de faire usage de cet
article est particulierement choquante et ouvre la porte a des abus
evidents.

Nr. 217 ?217

Artikel 79 (oud art. 75) Article 79 (ancien art. 75)

In § 1, lid 5, de woorden « twintig ten honderd » te
vervangen door de woorden « tien ten honderd ».

VERANTWOORDING

De redenering om geen rekening te houden met de waardever-
minderingen tot 20 % is overdreven, vooral als het personen betreft
met een laag inkomen, van wie het de enige eigendom is. Het
behoud van een grens wordt verantwoord om vanzelfsprekende
praktische redenen - de administatie niet overbelasten met symboli-
sche aanvragen - maar moet worden teruggebracht tot 10 %.

Au §1", alinea 5, remplacer les mots « vingt pour
cent » par « dix pour cent ».

JUSTIFICATION

La logique qui preside a ne pas tenir 'compte des moins-values
jusqu'a concurrence de 20 % est excessive, surtout lorsqu'elle
touche des personnes a faibles revenus, dont c'est la seule propriete.
Le maintien d'un seuil se justifie pour des raisons pratiques
evidentes - ne pas encombrer ['administration de demandes symboli-
ques - mais doit etre reduit a 10 %.

Nr. 218 ?218

Artikel 43 (oud art. 40) Article 43 (ancien art. 40)

Na het tweede lid, een nieuw lid in te voegen,
luidend :

« Wanneer het. ontwerp-plan bepalingen bevat die
betrekking hebben op de bodembestemming dan wordt
het met de klachten en opmerkingen binnen de 14 dagen
no. de slititmg van het onderzoek aan de overlegcommis-
sie voorgelegd. De overlegcommissie brengt zijn advies
uit binnen de 45 dagen na ontvangst; indien er binnen
deze termijn geen advies wordt gegeven, wordt het als
gunstig beschouwd. »

Apres le 2' alinea, inserer un nouvel alinea, libelle
comme suit;

« Lorsque le projet de plan contient des dispositions
relatives a ['affectation du sol, il est soumis dans les
15 jours de la cloture de I'enquete a la commission de
concertation accompagne des reclamations et observa-
tions. La commission de concertation emet son avis
dans les 45 jours de sa reception. A defaut d'avis dans
ce delai, il est cense favorable. »

Nr. 219 (in hoofdorde)

Artikel 55 (oud art. 49)

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

De gemeeriteraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
bevolking, bijgevolg heeft dit mechanisme geen bestaansreden
meer.

Waarom trouwens deze mogelij'kheid beperken tot de eigenaars of
personen die er een woonplaats hebben en het niet uitbreiden tot de
natuurlijke of rechtspersonen die him woonplaats hebben of hun
activiteiten uitoefenen binnen de perimeter.

N° 219 (en ordre principal)

Article 55 (ancien art. 49)

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Le conseil communal est compose de representants elus de la
population, ce mecanisme n'a done pas de raison d'etre.

Par ailleurs, pourquoi limiter cette faculty aux proprietaires ou
personnes domiciliees et ne pas 1'etendre aux personnes physiques
ou morales ayant leiir residence ou leurs activites dans le perimetre?
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Nr. 220 (in bijkomende orde op nr. 219)

Artikel 55 (oud art. 49)

Aan lid 1 een 3° toevoegen :

« 3° : de helft van de natuurlijke personen of rechts-
person/en die hun hoofdbedrijvigheid binnen de perime-
ter uitoefenen. »

VERANTWOORDING

Indien het mechanisme van artikel 49 behouden moet worden
moet het tenminste onder billijke voorwaarden zijn voor alle
belanghebbende personen in het gebied. Daartoe past het de
personen die hier hun hoofdaktiviteit uitoefenen niet te vergeten.

N° 220 (en ordre subsidiaire au n° 219)

Article 55 (ancien art. 49)

A 1'alinea I", ajouter un 3° libelle conune suit:

« 3" : la moitie des personnes physiques ou morales
exercant lew activite principale dans Ie perimetre, »

JUSTIFICATION

Si Ie mecanisme de 1'article 49 doit etre maintenu, il faut au moins
qu'il Ie soit dans des conditions equitables pour toutes les personnes
interessees dans Ie perimetre. A cette fin, il convient de ne pas
oublier les personnes exercant leur activite principale a cet endroit.

Nr. 221 ?221

Artikel 56 (oud art. 50) Article 56 (ancien art. 50)

In lid 3, de woorden « acht dagen » te vervangen
door de woorden « vijftien dagen ».

A 1'alinea 3, remplacer « huit jours » par « quize
jours ».

VERANTWOORDING

Om praktische redenen is de termijn van 8 dagen te kort en zou ze
niet worden nageleefd. Bijgevolg is het verkieslijk ze door een
termijn te vervangen die wel wordt nageleefd.

JUSTIFICATION

Pour des raisons pratiques. Ie delai de huit jours est trop court et
ne serait pas respecte. II est done preferable de lui substituer un delai
qui soit respecte.

Nr. 222 ?222

Artikel 58 (oud art. 52) Article 58 (ancien art. 52)

In lid 2, aan het slot, het woord « geweigerd » te
vervangen door het woord « goedgekeurd ».

A 1'alinea 2, in fine, remplacer Ie mot « refuse » par
« approuve ».

VERANTWOORDING

Het is normaal en van gangbaar gebruik dat het verstrijken van de
termijnen de goedkeuring betekent. Een weigering moet tenminste
gemotiveerd worden.

JUSTIFICATION

II est normal et d'usage courant que Fexpiration des delais signifie
1'approbation. Un refus doit, pour Ie moins etre motive.

Nr. 223

Artikel 59 (oud art. 53)

Lid 1 te vervangen door wat volgt :

« De gemeenteraad kan een bijzonder bestemmings-
plan wijzigen, volgens de in artikel 48 bepaalde
regels. >>

N° 223

Article 59 (ancien art. 53)

Remplacer Falinea 1" par ce qui suit:

« Le conseil communal peut modifier un plan parti-
culier d'affectation du sol selon les regles prevues a
['article 48. »
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VERANTWOORDING

Het mechanisme van artikel 49 miskent de toestand van de
gemeenteraad, samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers van
de bevolking. De gemeenteraad moet over het initiatief beschikken
de plannen te wijzigen.

JUSTIFICATION

Le mecanisme de 1'article 49 meconnait la situation du conseil
communal, compose de representants elus de la population. L'initia-
tive des modifications de plans doit appartenir au conseil communal.

Nr. 224

Artikel 79 (oud art. 75)

Aan § 3, een 8° toe te voegen, luidend :

« 5° : elk verbod als gevolg van een negatief stede-
bouwkundig attest nr. 2. »

VERANTWOORDING

In deze hypothese wordt niet dagelijks voorzien in paragraaf 3 van
artikel 77 maar het zou absurd zijn dat een negatief stedebouwkun-
dig attest een recht op vergoeding heeft.

?224

Article 79 (ancien art. 75)

Au § 3, ajouter un 8°:

« 8°: toute interdiction resultat d'un certificat d'urba-
nisme n° .2 negatif. »

JUSTIFICATION

Cette hypothese n'est pas formellement prevue dans le para-
graphe 3 de 1'article 75, or il serait aberrant qu'un CV2 negatif ouvre
un droit a indemnisation.

Nr. 225 N° 225

Artikel 84 (oud art. 80)

Aan §1,1° , aan het slot toe te voegen :

« De verrichtingen en wegwerkzaamheden, bij
Koninklijk Besluit van 31 maart 1981 van een vergun-
ning vrijgesteld, vallen on der de bepalingen van dit
artikel, wat de reclame-inrichtingen en uithangborden
betreft. »

VERANTWOORDING

Er moeten geen twee maten en twee gewichten worden ingesteld
tussen het prive- en het openbaar domein.

Inderdaad, indien men het Koninklijk Besluit van 31 maart 1981
ongewijzigd laat, zullen vele reclame-inrichtingen op de weg van de
vergunning worden vrijgesteld terwiji ze op het prive-domein wel
aan een vergunning worden onderworpen.

Nr. 226

Artikel 84 (oud art. 80)

Van § 1 het 9° te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Het feit de vegetatie te veranderen van elk gebied waarvan de
Executieve zou denken dat de bescherming noodzakelijk is, aan
vergunning onderwerpen, moet niet enkel van een eenvoudige
beslissing van de Executieve kunnen afhangen.

Dergelijke beschermingszones zouden in de plannen van aanleg
moeten worden opgenomen.

Article 84 (ancien art. 80)

Au § I", 1°, ajouter hi fine :

« Les actes et travaux en voirie exoneres du permis
par I'arrete royal du 31 mars 1981 seront soumis aux
dispositions du present article en ce qui concerne les
dispositifs de publicite et les enseignes. »

JUSTIFICATION

II ne taut pas instaurer deux poids et deux mesures entre le
domaine prive et le domaine public.

En effet, si on laisse inchange I'arrete royal du 31 mars 1981, de
nombreux supports publicitaires en voirie seraient exoneres du
permis, alors que sur le domaine prive. Us seraient soumis a permis.

N° 226

Article 84 (ancien art. 80)

Au § 1°, supprimer le 9".

JUSTIFICATION

Soumettre & permis le fait de modifier la vegetation de toute zone
dont 1'Executifjugerait la protection nec'essaire ne doit pas pouvoir
relver d'une simple decision de 1'Executif.

De telles zones de protection devraient etre inscrites dans un des
plans d'amenagement.
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Nr. 227 ?227

Artikel 47 Article 47

Het ten 1° door de woorden « onder andere aan de
hoofdfunctie van de betrokken perimeter » te vervolle-
digen.

Completer Ie 1° par les mots « notamment a la
fonction principale presente dans Ie perimetre consi-
dere. »

VERANTWOORDING

De hoofdfunctie van de betrokken zone moet op zijn minst als
essentieel gegeven worden beschouwd.

JUSTIFICATION

Doit etre au moins consideree comme donnee cssentielle la
fonction principale presente dans la zone concernee.

Nr. 228 ?228

Artikel 40 Article 40

Het ontwerpartikel te vervangen door volgende
tekst:

« §'1. - Wanneer het ontwerpplan bepalingen bevat
die betrekking hebben op de bodembestemming, wordt
het samen met de bezwaren, de opmerkingen en het
proces-verbaal van sluiting van het onderzoek, binnen
twintig dagen na sluiting van het onderzoek aan de
Gewestelijke Commissie en aan de overlegcomissie
voorgelegd.

De overlegcommissie brengt haar advies uit binnen
dertig dagen na ontvangst van het ontwerp en deelt het
onverwijid mede aan de Gewestelijke Commissie. Bij
ontstentenis van een advies binnen die termijn, wordt de
overlegcommissie geacht een gunstig advies te hebben
gegeven.

De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit
binnen zestig dagen na ontvangst van het ontwerp en
deelt het onverwijid mede aan de gemeente.

Bij ontstentenis van een advies binnen die termijn,
wordt de Gewestelijke Commissie geacht een gunstig
advies te hebben gegeven.

§ 2. - Wanneer het ontwerpplan geen bepalingen
bevat die betrekking hebben op de bodembestemming,
wordt het samen met de bezwaren en opmerkingen en
het proces-verbaal van sluiting van het onderzoek,
binnen twintig dagen na sluiting van het onderzoek aan
de Gewestelijke Commissie voorgelegd.

Deze geeft haar advies binnen dertig dagen na
ontvangst van het ontwerp en deelt het onverwijid mede
aan de gemeente.

Bij ontstentenis van advies binnen die termijn, wordt
de Gewestelijke Commissie geacht een gunstig advies te
hebben gegeven.

Remplacer 1'article en projet par Ie texte suivant

« § I". - Lorsque Ie projet de plan contient des
dispositions relatives a I'affectation du sol, il est, avec
les reclamations, les observations et Ie proces-verbal de
cloture de I'enquete soumis dans les vingt jours de la
cloture de I'enquete a la Commission regionale et a la
Commission de concertation.

La Commission de concertation emet son avis dans
les trente jours de la reception du projet et Ie transmet
sans delai a la Commisison regionale. A defaut d'avis
dans ce delai, la Commission de concertation est reputee
avoir emis un avis favorable.

La Commission regionale emet son avis dans les
soixante jours de la reception du projet et Ie transmet
sans delai a la commune.

A defaut d'avis dans ce delai, la Commission regio-
nale est reputee avoir emis un avis favorable.

§ 2. - Lorsque Ie projet de plan ne contient pas de
dispositions relatives a ['affectation du sol, il est, avec
les reclamations, les observations et Ie proces-verbal de
la cloture de I'enquete, soumis dans les vingt jours de la
cloture de I'enquete a la Commission regionale.

Celle-ci emet son avis dans les trente jours de la
reception du projet et Ie transmet sans delai a la
commune.

A defaut d'avis dans ce delai, la Commission regio-
nale est reputee avoir emis un avis favorable.
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§ 3. - Tenminste de helft van de in §§ 1 en 2 bedoelde
termijnen van dertig en zestig dagen valt buiten de
periodes van de schoolvakanties.

§ 4. - Indien het op het ogenblik dot de Gewestelijke
Commissie haar advies moet uitbrengen, zij niet meer
geldig zou zijn samengesteld bij gebrek aan de aandui-
ding van haar leden binnen de bij artikel 9 bepaalde
termijn, loopt de in § 1 bedoelde termijn van zestig
dagen of de in § 2 bedoelde termijn van dertig dagen.

f

§ 5. - Binnen zestig dagen na het advies van de
Gewestelijke Commissie neemt de gemeenteraad, na
kennis te hebben genomen van de uitslag van het
onderzoek en van het advies, het plan definitief aan.

Wanneer de beslissing van de gemeenteraad van het
advies van de Gewestelijke Commissie afwijkt, wordt
deze met redenen omkleed.

§ 3. - La moitie au moins du delai de trente et de
soixante jours, vises aux §§ 1" et 2, se situe en dehors
des periodes de vacances scolaires.

§ 4. - Dans I'hypothese ou la Commission regionale
ne serait plus valablement composee faute de designa-
tion de ses membres dans Ie delai present a I'article 9,
au moment ou elle doit rendre son avis, Ie delai de
soixante jours vise au § I", ou de trente jours, vise au
§ 2 . .

§ 5. - Dans les soixante jours qui suivent I'avis de la
Commission regionale. Ie conseil comunal, apres avoir
pris connaissance des resultats de I'enquete et de I'avis,
adopte definitivement Ie plan.

Lorsque Ie Conseil communal s'ecarte de I'avis de la
Commission regionale, sa decision est motivee.

Nr. 229 ?229

Artikel 75 (pud art. 70) Article 75 (ancien art. 70)

Tweede lid : na «in overtreding met de » de
woorden «wettelijke en reglementaire bepalingen
intake stedebouw »in te voegen en de rest van de zin te
doen vervallen.

VERANTWOORDING

Als algemeen principe geldt dat het begaan van een overtreding
de overtreder niet mag ten goede komen,

Au deurieme alinea, remplacer la fin de la phrase
apres « modifications effectuees » par « en infraction
aux dispositions legates et reglementaires en matiere
d'urbanisme ».

JUSTIFICATION

II est de principe que la commission d'une infraction ne peut
beneficier a son auteur.

Nr. 230 N° 230

Artikel 63 (oud art. 57) Article 63 (ancien art. 57)

A. Eerste lid : na het woord « niet » het woord
« heeft » toe te voegen en « beantwoordt » te ver-
vangen door « beantwoord ».

B. Na het eerste lid in te voegen :

« De Executieve gaat vervolgens te werk in deplaats
van de gemeenteraad of het college van burgemees-
ter en schepenen in de vorm en binnen de termijnen
bepaald in de artikelen 51, 52bis en 53. Nadien stelt
de Executieve het basisdossier vast dat naar aanlei-
ding van de bezwaren, de opmerkingen en de
adviezen eventueel werd gewijzigd.

A. A 1'alinea premier, apres les termes « a rejete »
ajouter « I'invitation de I'Executif » et remplacer
« a I'invitation de I'Executif » par « a celle-ci ».

B. Apres Ie premier alinea, inserer :

« L'Executif precede en lieu et place du conseil
communal ou du college des bourgmestre et eche-
vins dans les formes et delais prevus aux articles 51,
52bis et 53. Ensuite, I'Executif adopte Ie dossier de
base, eventuellement modifie suite aux reclamations
et observations et aux avis.
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Ze maakt een afschrift ervan over aan het college
van burgemeester en schepenen van de betrokken
gemeente en aan de gemachtigde ambtenaar over.

II en transmet copie au college des bourgmestre et
echevins de la commune concernee ainsi qu'au
fonctionnaire delegue.

Artikel 64 (oud art. 57 bis)

De Executieve neemt voorlopig het ontwerpplan of
het wijzigend plan aan en gaat te werk in de plaats
van de gemeenteraad of het college van burgemees-
ter en schepenen in de vorm en binnen de termijn
bepaald bij de artikelen 56 en 57. »

C. Het einde van het artikel vanaf het tweede lid te
doen vervallen.

Article 64 (ancien art. 57bis)

L'Executif adopte provisoirement Ie pro jet de plan
ou de plan modificatif et precede en lieu et place du
conseil communal ou du college des bourgmestre et
echevins dans les formes et delais prevus aux
articles 56 et 57. »

C. Supprimer la fin de 1'article a partir du deuxieme
alinea.

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. Tekstverduidelijking. A. Clarification du texte.

B. De uitwerkingsprocedure van een bijzonder bestemmingsplan,
wanneer de Executieve in plaats van de gemeente optreedt, is
dezelfde als de procedure voorzien voor de uitwerking van een
dergelijk plan door de gemeente. De herhaling van de hele
procedure is bijgevolg niet nodig. Het spreekt vanzelf dat de
handelingen van de gemeenteraad en van het college van
burgemeester en schepenen in dit geval door de Executieve
worden uitgevoerd en dat de fase van voorlegging van het
basisdossier aan de Executieve voor goedkeuring en de termijnen
bijgevolg niet van toepassing zijn.

C. Deze schrappirig vioeit uit B. voort.

Nr. 231

Artikel 58

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Deze schrapping is het gevolg van het voor artikel 57 voorgestelde
amendement.

B. La procedure d'etablissement d'un plan particulier d'affectation
du sol lorsque 1'Executif se substitue a la commune, est identiquc
a celle prevue pour 1'elaboration d'un tel plan par la commune.
La repetition de toute la procedure est done inutile. II va de soi
que. dans ce cas, les actes du conseil communal et du college des
bourgmestre et echevins sont effectues par 1'Executif et par
consequent que 1'etape de la transmission du dossier de base a
1'Executif pour approbation ainsi que les delais ne sont pas
d'application.

C. Cette suppression decoule du B.

?231

Article 58

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Cette suppression est la consequence de 1'amendement propose
pour 1'article 57.

Nr. 232

Artikel 59

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Deze schrapping is het gevolg van het voor artikel 57 voorgestelde
amendement.

?232

Article 59

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Cette suppression est la consequence de 1'amendement propose
pour 1'article 57.
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Nr. 233 ?233

Artikel 65 (oud art; 60) Article 65 (ancien art. 60)

A. « § 1 » en het eerste lid van deze § alsmede § 2 te
doen vervallen.

B. Tweede lid aan § 1 : toe te voegen :

« Binnen de drie dagen na deze bekendmaking ligt
het volledige plan ter beschikking van de bevolking
in het gemeentehuis. »

C. Het derde lid van § 1 te doen vervallen.

A. Supprimer « § 1" » et Ie premier alinea de ce § ainsi
que Ie § 2.

B. Ajouter an deuxieme alinea du § 1" :

« Le plan complet est mis a la disposition du public
a la maison communale dans les trois jours de cette
publication. »

C. Supprimer le troisieme alinea du § I".

VERANTWOORDING

A. Deze schrapping is het gevolg van het voor artikel 57 voorge-
stelde amendement.

B. Wijziging naar analogie met de door de amendementen van
artikelen 19, 29, 41 en 52 voorgestelde voorstellingswijze.

C. Gevolg van B.

JUSTIFICATION

A. Cette suppression est la consequence de 1'amendement propose
pour Particle 57.

B. Modification par analogie avec la presentation proposee par les
amendements des articles 19, 29, 41 et 52.

V. Consequence du B.

Nr. 234 ?234

Artikel 84 (oud art. 80) .Article 84 (ancien art. 80)

In § .1, lid 1 de woorden « reclame-inrichtingen en
uithangborden inbegrepen » te doen vervallen.

Au § I", alinea I", supprimer les mots « en ce
compris les dispositifs de publicite et les enseignes ».

VERANTWOORDING

De specialiteit van het onderwerp uithanging vereist een afzonder-
lijke aanpak, via een ordonnantie. Naast de beperking van de duur
van de vergunning, moet men rekening houden met de oprichting
van een commissie uithanging - naar het voorbeeld van de stad
Brusssel -, de noodzaak van eigen stedebouwkundige voorschriften
en de opzet van een minder zware procedure voor de toekenning van
de vergunningen.

JUSTIFICATION

La specificite de la matiere de 1'affichage exige un traitement
separe, par voie d'ordonnance. En plus de la limitation de la duree
du pennis, il faut prendre en compte la creation - sur le modele de
Bruxelles-Ville - d'une commission de 1'affichage, la necessite de
prescriptions urbanistiques propres et la mise en place d'une
procedure allegee d'octroi des permis.

Nr. 235 ' ' ' . N° 235

Artikel 84 (oud art. 80)

In § 1, lid 5, de woorden « het gebruik » te vervan-
gen door de woorden « de bestemming ».

VERANTWOORDING

Het woord « bestemming » is exacter dan het woord « gebruik ».
Het verwijst naar de terminologie van de stedebouwkundige plannen
en naar de bouwverordening van de Agglomeratie waarin « de
verwerving (...) van een gebouwd goed om er een nieuwe bestem-
ming aan te geven (...) aan een bouwvergunning wordt onderwor-
pen.

Article 84 (ancien art. 80)

Au § 1'", alinea 5, remplacer le mot« utilisation » par
« affectation ».

JUSTIFICATION
&

Le terme « affectation » est plus precis qu'« utilisation ». II
renvoie a la terminologie utilisee dans le cadre des plans et au
reglement de la batisse de 1'Agglomeration qui soumet « 1'appropri-
ation (...) d'un immeuble bati en vue de donner une nouvelle
affectation (...) » a permis de batir.
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Nr. 236 ?236

Artikel 81 Article 81

Tussen het woord « opstal » en het woord « de
verklaring » de woorden « de in de gewestelijke en
gemeentelijke plannen voorziene bestemming » in te
voegen.

Ajouter, entre les mots « superficie » et« la declara-
tion » la phrase suivante : « ['affectation prevue par les
plans regionaux et communaux ».

VERANTWOORDING

De in een authentieke akte vermelde bestemming van een perceel
dat aanleiding geeft tot een transaktie biedt een uitstekend middel
van openbaarmaking en van preventie voor zover het de aandacht
van de verwerver vestigt op de gebruiksmogelijkheden van het goed.

JUSTIFICATION

Vindication, dans un acte authentique, de 1'affectation de la
i parcelle qui fait 1'obJet de la transaction offre un excellent moyen de

publicite et de prevention dans la mesure ou il attire 1'attention de
1'acquereur sur les possibilites d'utilisation de 1'immeuble.

Nr. 237 (in hoofdorde)

Artikel 82

Dit artikel te doen vervallen.

N° 237 (en ordre principal)

Article 82

Supprimer cet article.

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het in dit artikel voorziene systeem van afwijkingen op de
bijzondere bestemrningsplannen geeft een dusdanige vrijheid van
handelen dat het de planning zinloos maakt want het maakt het
mogelijk geen rekening te houden met de voorschriften van een
bijzonder bestemmingsplan behalve dan voor de bestemming. Waar-
toe dient het in feite gabarits vast te stellen voor gebouwen,
vestigingsplaatsen, het voor de gevels te gebruiken materiaal, indien
voorschriften kunnen omzeild worden bij de afgifte van een stede-
bouwkundig attest? De enige verdedigbare opiossing indien een
vergunning tegenstrijdig is met het bijzondere bestemmingsplan is
dit taatste in herziening stellen.

Le systeme de derogations au PPAS prevu par cet article offre une
latitude telle qu'il vide la planification de son sens puisqu'elle permet
de ne pas tenir compte des prescriptions d'un PPAS a 1'exception de
1'affection. A quoi bon en effet prevoir des gabarits d'immeubles,
des implantations, le type de materiaux a utiliser pour les fagades si
ces prescriptions peuvent etre contournees lors de la delivrance d'un
permis d'urbanisme? La seule solution defendable si un permis est
en contradiction avec le PPAS est la mise en revision de ce dernier.

Nr. 238 (in Iste bijkomende orde op nr. 237)

Artikel 82

1. De woorden « de perceelsafmetingen en de afrne-
tingen van de bouwwerken » te doen vervallen.

2. De woorden « voor zover deze afwijkingen geen
betrekking hebben op de essentiele gegevens van het
plan » toe te voegen.

N° 238 (en 1" ordre subsidiaire au n° 237)

Article 82

1. Supprimer les mots « dimensions des parcelles et
des bailments ».

2. Ajouter les mots « pour autant que ces derogations
ne portent pas atteinte awe donnees essentielles du
plan ».

•VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het principe van de afwijkingen kan misschien niet geweerd
worden, maar men zou tenminste het toepassingsgebied ervan
moeten beperken tot de vestigingsplaats en het aspekt van de
gebouwen. De gabarits hebben al te veel invloed op het milieu om te
kunnen worden gewijzigd zonder herziening.

De precisering dat zij geen betrekking mogen hebben op essen-
tiele gegevens van het plan is overeenkomstig de rechtspraak van de
Raad van State en de in het systeem van afwijkingen op de plannen
gevolgde logica.

Si le principe des derogations ne peut etre ecarte, il faut au moins
reduire leur champ d'application a 1'implantation et a 1'aspect des
bailments. Les gabarits ont trop d'impact sur 1'environnement pour
faire 1'objet de modifications sans passer par une revision.

La precision de ne pas porter aux donnees essentielles du plan est
confonne a la jurisprudence du Conseil d'Etat et a la logique
developpee dans le systeme de derogation mis en place pour les
plans.
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Nr. 239 (in 2de bijkomende orde op nr. 237)

Artikel 82

Een tweede lid toe te voegen, luidend :

« Eike aanvraag tot afwijking geeft aanleiding tot
speciale maatregelen van openbaarmaking in de in de
artikelen 110 en 111 van deze ordonnantie voorziene
vormen. »

VERANTWOOJRDING

De afwijkingen moeten minstens in alle duidelijkheid gebeuren
zodat de betrokken personen hun standpunt kunnen uiten.

N° 239 (en 2s ordre subsidiaire au n° 237)

Article 82

Ajouter un second alinea redige comme suit:

« Toute demande de derogation fait I'objet de mesu-
res particulieres de publicite dans les formes prevues
aux articles 110 et 111 de la presente ordonnance. »

JUSTIFICATION

Les derogations doivent au moins s'operer dans la transparence en
permettant aux personnes condernees d'exprimer leur point de vue.

Nr. 240 ?240

Artikel 84 Article 84

In lid 6, na de woorden « gedurende meer dan 6en
jaar » de woorden « vanafhet opstellen van het proces-
verbaal door een van de in artikel 174. genoemde
ambtenaren » in te voegen.

A 1'alinea 6, apres les mots « plus d'un an »
ajouter « a partir du proces-verbal redige par I'un des
fonctionnaires vises a I'article 174 ».

VERANTWOORDING

De termijn van een jaar vanaf de onderbreking van de werkzaam-
heden begint slechts te lopen wanneer deze onderbreking werd
vastgesteld door een bevoegd ambtenaar. De precisering is niet
overbodig want zij haalt al de onduidelijkheid weg inzake het begin
van de termijn.

JUSTIFICATION

- Le delai d'un an a partir de 1'interruption des travaux ne
commence & courir que lorsque cette interruption a 6t6 constatee par
un fonctionnaire competent. La precision n'est pas inutile puis-
qu'elle leve toute equivoque sur le point de depart du delai.

Nr. 241

Artikel 84

Na lid 6, een lid toe te voegen, luidend :
<

« Tien jaar na de afgifte vervalt de vergunning
ambtshalve indien zij niet volledig werd ultgevoerd. »

VERANTWOORDING

Een vervaldatum vastleggen laat toe al de gevallen te dekken die
niet door de in de voorgaande tekst bedoelde.hypothesen gedekt
worden, dit wil zeggen het begin of de onderbreking van de
werkzaamheden, en te vermijden dat door administratieve nalatig-
heid vergunningen geldig blijven na een redelijke termijn.

Nr. 242

Artikel 85

Het primo te doen vervallen.

?241

Article 84

Apres, 1'alinea 6, ajouter un alinea redige comme
suit:

« Dix ans apres la delivrance du permis, celui-ci est
d 'office perime s'il n'a pas ete totalement realise. »

JUSTIFICATION

Prevoir un delai de peremption ultime permet de couvrir tous les
cas qui ne sont pas couverts par les hypotheses visees aux alineas
precedents, a savoir le commencement ou 1'interruption des travaux,
et d'eviter qu'une negligence administrative ne laisse survivre des
permis au-dela d'un delai raisonnable.

N° 242

Article 85

Supprimer le 1°.
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VERANTWOORDING

De specificiteit van het onderwerp uithanging vereist een afzon-
derlijke aanpak, via een ordonnantie. Naast de beperking van de
duur van de vergunning, moet men rekening houden met de
oprichting van een commissie uithanging - naar het voorbeeld van
de stad Brussel -, de noodzaak van eigen stedebouwkundige
voorschriften en de opzet van een minder zware procedure voor de
toekenning van de vergunningen.

JUSTIFICATION

La specificite de la matiere de 1'affichage exige un traitement
separe, par voie d'ordonnance. En plus de la limitation de la duree
du permis, il faut prendre en compte la creation - sur Ie modele de
Bruxelles-Ville - d'une commission de 1'affichage, la necessity de
prescriptions urbanistiques propres et la mise en place d'une
procedure allegee d'octroi des permis.

Nr. 243 ?243

Artikel 89 Article 89

In lid 1, aan het slot de woorden « en in voorkomend
geval, de in de gewestelijke en gemeentelijke plannen
voorwne bestemming vermelden. » toe te voegen.

A la fin de 1'alinea 1" ajouter « et mentionner, Ie cas
echeant, les affectations prevues par les plans regiqnaux
et communaux. »

VERANTWOORDING

DC in een authentieke akte vermelde bestemming van een perceel
dat aanleiding geeft tot een transaktie biedt een uitstekend middel
van openbaarmaking en van preventie voor zdver het de aandacht
van de verwerver vestigt op de gebruiksmogelijkheden van het goed.

JUSTIFICATION

L'indication, dans un acte authentique, de 1'affectation de la
parcelle qui fait 1'objet de la transaction offre un excellent moyen de
publicity et de prevention dans la mesure oil il attire 1'attention de
1'acquereur sur les possibilites d'utilisation de 1'immeuble.

Nr. 244 ?244

Artikel 108 Article 108

Een lid 2 toe te voegen, luidend :

« Warden under meer aan een milieu-effectenbeoor-
deling onderworpen, de vergunningsaanvragen met
betrekking tot de bouw van :

1. autowegen snelwegen, van alle verkeersinfrastruc-
tuur met 4 of meer rijstroken, van sporen voor lange
afstandsverkeer van de spoorwegen, alsmede van
luchthavens waarvan de start- en landingsbaan lon-
ger is dan 2.100 meter of meer;

2. handelshavens en van bevaarbare wegen en binnen-
havens toegankelijk voor schepen van meer dan
1.350 ton;

3. parkeergelegenheid voor ten minste 500 voertuigen;

4. kantoren met meer dan 25.000 vierkante meter
vioeroppervlakte, hetzij ten minste 5 verdiepingen
hoog;

5. ondergrondse verkeersinfrastructuur of luchtver-
keersinfrastructuur;

6. watercollectoren of stormbekkens;

Ajouter un alinea 2 redige comme suit:

« Sont notamment soumis a evaluation des incidences
sur I'environnement, les demandes de permis portant
sur la construction :

1. d'autoroutes, de voies rapides, de toutes infrastruc-
tures routieres de quatre ba.nd.es de circulation ou
plus, de voies pour Ie trafic a grande distance des
chemins de f e r ainsi que d'aeroports dont la piste de
decollage et d'atterrissage est d'une longueur de
2.100 metres ou plus;

2. de ports de commerce maritime ainsi que des voies
navigables et des ports de navigation interieure
permettant I'accession de bateaux superieurs a 1.350
tonnes;

3. de parkings d'au moms 500 emplacements de vehi-
cules;

4. de bureaux dont, soit la superficie de planchers
depasse 25.000 m2, soit la hauteur est d'au moins
cinq niveaux;

5. ^infrastructures de communication, souterraines ou
aeriennes;

6. de collecteiirs d'eaux ou de bassins d'orage;
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In deze gevallen bestaat de aanvraag, naast de in
artikel 105 genoemde aanduidingen, in de stukken
nodig voor de milieu-effectenbeoordeling van sommige
openbare prive-projekten.

De Executieve vult de lijst in van de aanvragen voor
vergunningen die verplicht onderworpen zijn aan een
milieu-effectenbeoordeling. »

Dans ces hypotheses, la demande comporte, outre les
indications requises par I'article 105, les documents
requis en matiere devaluation des incidences de certains
projets publics et prives sur I'environnement.

L'Executif complete la liste des demandes de permis
soumis obligatoirement a evaluation des incidences sur
I'environnement. »

VERANTWOORDING

Deze lijst geeft een opsomihing van de ontwerpen die, in elk
geval, onderworpen worden aan een effectenbeoordeling. Het
betreft een minimumlijst, de Executieve is gerechtigd haar aan te
vullen.

Deze lijst is ge'fnspireerd op de lijst die als bijiage 1 werd
toegevoegd aan de Europese richtlijn van 17juni 1985 waaraan
bepaalde ontwerpen zijn toegevoegd waarvan de kwetsbare aard in
het Hoofdstedelijk Gewest is gebleken.

JUSTIFICATION

Cette liste enumere les projets qui doivent, en tout etat de cause,
etre soumis 'a etude d'incidences. II s'agit d'un minimum que
1'Executif est habilite a completer.

EUe s'inspire de la liste qui figure a 1'annexe 1 de la directive
europeenne du 17 juin 1985 a laquelle sont joints certains projets
dont Ie caractere sensible est avere en Region bruxelloise.

Nr. 245 ?245

Artikel 109 Article 109

Tussen het eerste en het tweede lid de volgende
bepaling in te voegen :

« Eike aanvraag tot een verkavelingsvergunning
wordt onderworpen aan speciale maatregelen van open-
baarmaking. »

VERANTWOORDING

De verplichte omweg via de openbaarmaking/overleg voor de
verkavelingsvergunningen wordt verantwoord door de omvang die
deze kunnen hebben en de impakt die ze in de meeste gevallen op de
naburige wijken hebben. Zodra de bijzondere bestemniingsplannen,
sommige van die plannen lijken wel verkavelingsvergunningen,
ambtshalve aan een onderzoek worden onderworpen, zou dit
evenens moeten golden voor de verkavelingsvergunningen.

Ajouter, entre Ie premier et Ie second alinea, la
disposition suivante :

« Toute demande de permis de lotir est soumise a des
mesures particulieres de publicite. »

JUSTIFICATION

Le passage oblige par la publicite/concertation pour les permis de
lotir se justifie par 1'ampleur que ceux-ci peuvent avoir et 1'impact
qu'ils ont, la plupart du temps, sur le quartier environnant. Des le
moment ou les PPAS, dont certains ressemblent parfois a des permis
de lotir, sont d'office soumis a enquete, il devrait en etre de meme
pour les permis de lotir.

Nr. 246 ?246

Artikel 110 Article 110

« Het bevat een nota met de gegevens van de aan-
vraag die de speciale maatregelen van openbaarmaking
wettigen. »

« II contient une note detaillant les elements de la
demande qui motivent les mesures particulieres de
publicite. »

VERANTWOORDING

De formuleringen die worden gebruikt zowel op de aanplakbiljet-
ten van het onderzoek als op de formulieren van het dossier zijn over
het algemeen weinig uitdrukkelijk. Omwille van de leesbaarheid en
het b.egrip van de draagwijdte van de vraag kan een nota nuttig zijn
die uiteenzet waarin de vergunningsaanvraag juist van sommige
voorschriften van de plannen afwijkt of de gevallen uiteenzet waarin
de plannen een voorafgaande openbaarmakingsprocedure opieggen,

JUSTIFICATION

Les formules utilisees tant sur les affiches d'enquete que sur les
formulaires contenus dans le dossier sont generalement peu explici-
tes. Pour la lisibilite et la comprehension de la portee de la demande,
une note expliquant en quoi la demande de permis deroge a
certaines presciptions des plans ou les cas dans lesquels ces plans
imposent une procedure de publicite prealable peut etre necessaire.
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Nr. 247 ?247

Artikel 113 Article 113

1. In § 1 aan het eerste lid de volgende bepaling toe te
voegen : « samen met het advies van het college van
burgemeester en schepenen ».

1. Het tweede lid te vervangen door de volgende
bepaling :

« De gemachtigde ambtenaar verleent de vergun-
ning. »

3. Het derde lid te doen vervallen.

1. Completer Ie 1" alinea du § 1° par la disposition
suivante : « accompagne de I'avis du college des
bourgmestre et echevins ».

2. Remplacer Ie 1' alinea par la disposition suivante :

« Le fonctionnaire delegue delivre Ie permis. »

3. Supprimer 1'alinea 3.

VERANTWOORDING

In de huidige stand van de wetgeving is de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen verbonden aan het advies
van de ambtenaar.

JUSTIFICATION

Dans 1'etat actuel de la legislation, la decision du college des
bourgmestre et echevins est lice a 1'avis du fonctionnaire.

Nr. 248 ?248

Artikel 86 Article 86

Tweede lid in de Franse tekst de woorden « un droit
d'emphyteose ou de superficie ou offrir un de ces
modes de cession, au moins un des lots » te vervangen
door : « ceder en emphyteose ou en superficie au moins
un de ces lots, ou offrir un de ces modes de cession pour
au moins un de ces lots, »

Au deuxieme alinea, remplacer « un droit d'emphy-
teose ou de superficie ou offrir un de ces modes de
cession, au moins un des lots » par : « ceder en
emphyteose ou en superficie au moins un de ces lots, ou
offrir un de ces modes de cession pour au moins un de
ces lots, »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Tekstcorrectie. Correction de texte.

Nr. 249 N° 249

Artikel 91

Het begin van het eerste lid v66r « te koop zetten... »
te vervangen door wat volgt :

« Niemand mag geen kavel, begrepen in een verkave-
lingsvergunning of in een fase ervan, die de aanleg van
nieuwe verkeerswegen, de tracewijziging, de verbreding
of de opheffing van bestaande gemeentelijke verkeers-
wegen bevat, vrijwillig »

Article 91

Dans le texte neerlandais remplacer le debut du
1" alinea, avant « te koop zetten... » par ce qui suit :

« Niemand mag geen kavel, begrepen in een verkave-
lingsvergunning of in een fase ervan, die de aanleg van
nieuwe verkeerswegen, de tracewijziging, de verbreding
of de opheffing van bestaande gemeentelijke verkeers-
wegen bevat, vrijwillig »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Tekstcorrectie. Correction de texte.
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Nr. 250 ?250

Article 106

Eerste lid het woord « ontvangstbewijs » te vervan-
gen door « indieningsbewijs ».

1" alinea : dans Ie texte neerlandais remplacer Ie mot
« ontvangstbewijs » par « indieningsbewijs ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Tekstcorrectie. Correction de texte.

Nr. 251 N° 251

Artikel 109

A. Eerste lid : « de gemeentelijke ontwikkelingsplan-
nen, de bijzondere bestemmingsplannen en de
gemeentelijke stedebouwkundige verordeningen »
te vervangen door « een gemeentelijk ontwikkelings-
plan, een bijzonder bestemmingsplan en een
gemeentelijk stedebouwkundig 'reglement ».

B. Het tweede lid te doen vervallen.

Article 109

A. Au premier alinea, remplacer «les plans commu-
naux de developpement, les plans particuliers d'af-
fectation du sol ainsi que les reglements commu-
naux d'urbamsme » par « un plan communal de
developpement, un plan particulier d'affectation du
sol ainsi qu'un reglement communal d'urbamsme ».

B. Supprimer Ie deuxieme alinea.

VERANTWOORDING

A. Tekstcorrectie.

B. Daar de bepalingen betreffende de milieu-effectenbeoordeling
van bepaalde openbare en particuliere projecten nog niet in een
gewestelijke ordonnantie vastgelegd werden, is het voorbarig de
termijnen van de openbare onderzoeken waarin deze ordonnan-
tie zai voorzien, vast te leggen.

JUSTIFICATION

A. Correction de texte.

B. Dans la mesure ou les dispositions relatives a revaluation des
incidences de projets publics et prives sur 1'environnement ne fait
pas encore 1'objet d'une ordonnance regionale, il est premature
de fixer les delais des enquetes publiques qui seront prevues dans
cette ordonnance.

Nr. 252 N° 252

Artikel 110 Article 110

A. Eerste lid : na « schepenen » de zin vervangen door
wat volgt: ...« een openbaar onderzoek, op eigen
initiatief of binnen tien dagen na verzoek van de
gemachtigde ambtenaar in het bij artikel 135
bepaalde geval of na verzoek van het Stedebouw-
kundig College in het bij artikel 127 bepaalde
geval. »

B. Aan het einde van het tweede lid de woorden « uit te
hangen » te doen vervallen.

C. Tweede lid in de Nederiandse tekst « gemeentebe-
stuur » te vervangen door « gemeentehuis ».

A. A la fin du premier alinea, ajouter : « ou de la
demande du College d'urbanisme dans les cas
prevus a ['article 127. »

B. A la fin du deuxieme alinea, supprimer « a affi-
cher ».

C. Au deuxieme alinea dans Ie texte neerlandais,
remplacer « gemeentebestuur » par « gemeente-
huis ».
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. Indicn het College van Burgemeester en Schepenen een beslis-
sing tot weigering genomen heeft zonder de aanvraag aan de
door een plan of door een reglement voorgeschreven speciale
regelen van openbaarmaking te onderwerpen en indien deze
beslissing tot weigering het voorwerp is van een beroep bij het
Stedebouwkundig College is het opportuun dat dit laatste de
aanvraag aan dergelijke regelen kan onderwerpen voordat het
zij'n advies over dit beroep geeft.

B. De berichten van onderzoek bestaan niet alleen uit « aanplakkin-
gen » die op het goed dat het voorwerp is van een aanvraag om
stedebouwkundige vergunning worden opgehangen. De uitdruk-
king « uit te hangen » is beperkend : andere methodes kunnen
worden overwegen.

C. Tekstcorrectie.

A. Dans 1'hypothese ou Ie college des bourgmestre ct echevins a pris
une decision de refus sans avoir soumis prealablement la
demande aux mesures particulieres de publicite prescrites par un
plan ou un reglement et ou cette decision de refus fait 1'objet d'un
recours au College d'urbanisme, il est opportun que ce dernier
puisse soumettre la demande a^ de telles mesures avant de se
prononcer sur Ie recours.

B. Les avis d'enquete ne sont pas constitues uniquement « d'affi-
ches » a apposer sur Ie bien qui fait 1'objet d'une demande de
permis d'urbanisme. L'expression « a afficher » est limitative :
d'autres modes peuvent etre envisages.

C. Correction de texte.

Nr. 253 ?253

Artikel 111 Article 111

In de Nederlandse tekst, laatste zin « voor » te
vervangen door « na ».

Dans Ie texte neerlandais, derniere phrase, renipla-
cer « voor » par « na ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Tekstcorrectie. Correction de texte.

Nr. 254 ?254

Artikel 80 Article 80

In § 1, 5°, het woord « gebouw » te vervangen door
« goed » en na « wijzigen » de woorden « met het oog
op een nieuwe bestemming » toe te voegen.

Au § I", 5°, remplacer les termes « immeuble bati »
par « bien » et ajouter apres « immeuble » les mots
« en vue d'en changer I'affectation »,

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Onverminderd de toepassing van de stedebouwkundige regle-
menten bedoelt men met wijziging van het gebruik deze die leidt tot
een bestemmingsverandering (bv. : woning gebruikt als kantoor)
maar niet tot een gebruikswijziging binnen dezelfde bestemming
(slaapkamer omgebouwd tot badkamer).

Er dient nochtans te worden verduidelijkt dat de architecturale
opvatting van een oud gebouw en het normale gebruik dat eruit
voortvloeit, de in acht te nemen elementen zijn voor de vaststelling
van de bestemming van het goed.

Sans prejudice de 1'application des reglements d'urbanisme, il
convient de viser les modifications d'utilisation aboutissant a un
changement d'affectation (exemple ; logement utilise comme
bureau) et non de changement d'utilisation a 1'interieur d'une meme
affectation (chambre transformee en salle de bains).

II y a lieu toutefois de preciser que la conception architecturale
d'un immeuble ancien et 1'utilisation normale qui en decoule sont les
elements a prendre en consideration pour la determination de
I'affectation du bien.

Nr. 255 ?255

Artikel 81 Article 81

Eerste. lid : na « ongebouwd » de termen « of
gebouw d » in te voegen.

A 1'alinea premier, inserer les termes « bati ou »
apres Ie mot « immeuble ».
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VERANTWOORDING

Het spreekt vanzelf dat de verklaring van de verkoper even
essentieel is voor een bebouwd goed daar onder meer de verande-
ring van bestemming aan een voorafgaande vergunning is onderwor-
pen.

JUSTIFICATION

II est evident que la declaration du vendeur est tout aussi
essentielle pour les immeubles batis, notamment en raison de la
soumission a permis prealable du changement d'affectation.

Nr. 256

Artikel 82

Het artikel en de afdeling II « Afwijkingen » te doen
vervallen.

(De afdeUngen III, IV en V worden //, I I I en IV.)

VERANTWOORDING

Dit artikel hoort veeleer thuis in bet hoofdstuk III « Indiening en
behandeling van de vergunningsaanvragen en beroepen ».

De inhoud van het artikel zai worden ingelast ter hoogte van
artikel 114 dat de afgifteprocedure bepaalt wanneer er een bijzonder
bestemmingsplan bestaat.

Een amendement zai echter worden voorgesteld ten einde de
afwijkingsaanvragen aan de speciale regelen van openbaarmaking te
onderwerpen,

?256

Article 82

Supprimer 1'article et la section n « Derogations ».

(Les sections III, IV et V deviennent I I , I I I et IV.)

JUSTIFICATION

Cet article trouve mieux sa place dans Ie chapitre III « De
1'introduction et de 1'instruction des demandes de permis et de
recours ».

Le contenu de 1'article sera insere au niveau de 1'article 114 qui
determine la procedure de delivrance des permis lorsqu'il existe un
plan particulier d'affectation du sol.

Toutefois, un amendement sera propose en vue de soumettre ces
demandes de derogation aux mesures particulieres de publicite.

Nr. 257 N° 257

Artikel 83 '" ' Article 83

A. Eerste lid :
- na « kunnen » de woorden «in naleving van het

evenredigheidsbeginsel » toe te voegen;
- het woord « verrichten » te vervangen door « de

verwezenlijking of de renovatie »;
- het einde van de zin na « op zijn kosten » te

vervangen door « van wegen, groene ruimten,
openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en van
woningen ».

B. Tweede lid : « de bijgebouwen, de uitrustingen van
openbaar nu t» te vervangen door « openbare
groene ruimten, openbare gebouwen en nutsvoor-
zieningen ».

C. Een nieuw lid toe te voegen :

De Executieve kan nadere regels voor de toepas-
sing van dit artikel bepalen. »

VERANTWOORDING

A. Het is nuttig in de ordonnantie te verduidelijken dat de lasten die
kunnen worden opgelegd evenredig moeten zijn met het voor-
deel dat de vergunninghouder uit deze vergunning kan halen.

A. Au premier alinea :
- apres « au demandeur » ajouter « dans le respect

du principe de proportionnalite »;
- ajouter « ou la, renovation » apres « la realisa-

tion »;
- remplacer la fin de la phrase apres « a ses frais »

par « de voiries, d'espaces verts, de bailments
publics, d'equipements publics et d'immeubles de
logements ».

B. Au deuxieme alinea, remplacer « de voies publi-
ques, des annexes et des equipements d'utilite
publique. » par « de voiries publiques, d'espaces
verts publics, de batiments publics et d'equipements
publics. »

C. Ajouter un nouvel alinea :

L'Executif peut arreter des modalites d'applica-
tion du present article. »

JUSTIFICATION

A. II est utile de preciser dans 1'ordonnance que les charges qui
peuvent etre imposees doivent etre proportionnelles a 1'avantage
que peut retirer le titulaire du permis de 1'octroi de ce dernier.
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Naast de oorspronkelijke uitvoering dient ook de renovatie van
goederen te worden voorzien.

De stedebouwkundige lasten moeten evenens op de bouw of de
renovatie van woningen worden toegepast.

B. Tekstverbetering in samenhang met de in A. aangebrachte
wijzigingen.

C. De Executieve moet de beyoegheid hebben door middel van een
besluit de toepassing van dit artikel te kunnen verduidelijken.

II convient de prevoir outre la realisation initiale, la renovation
des biens.

II est opportun d'etendre les charges d'urbanisme & la construc-
tion ou & la renovation de logements.

B. Amelioration de texte en coordination avec les modifications
apportees au A.

C. II convient d'habiliter 1'Executif a preciser par voie d'arretfi
1'application de cet article.

Nr. 258

Artikel 84

Na het laatste lid, volgend lid toe te voegen :

<r De Executieve stelt de nadere regels voor de
toepassing van dit artikel vast. »

VERANTWOORDING

Het is opportuun de Executieve de bevoegheid te geven de nadere
regels voor de toepassing van dit artikel te bepalen.

N0 258

Article 84

Ajouter apres Ie dernier alinea, 1'alinea suivant:

« L'Executif arrete les modalites d'application dit
present article. »

JUSTIFICATION

I) est opportun d'habiliter 1'Executif & prevoir les modalites
d'application de cet article.

Nr. 259 N° 259

Artikel 89 Article 89

Tweede lid in de Franse tekst: « plan de division »te
vervangen door « plan de lotissement » in de eerste en
de tweede zin.

VERANTWOORDING

De uitdrukking « plan de division », ofschoon door de organieke
wet vermeld, is niet juist en stemt trouwens niet overeen met de
Nederlandse tekst waar de uitdrukking « verkavelingsplan » wordt
gebruikt.

Au deuxieme alinea dans Ie texte fran^ais, remplacer
« plan de division » par « plan de lotissement » dans les
premiere et deuxieme phrases.

JUSTIFICATION

L'expression « plan de division », bien que reprise de la loi
organique, n'est pas correcte et ne correspond d'ailleurs pas au texte
neerlandais qui utilise 1'expression « verkavelingsplan ».

Nr. 260 ?260

Artikel 94 Article 94

A. Eerste lid :
- na « kunnen » de woorden «in naleving van het

evenredigheidsbeginsel » toe te voegen;
- het woord « verrichten » te vervangen door « de

verwezenlijking of de renovatie »;
- het einde van de zin na « op zijn kosten » te

vervangen door « van wegen, groene ruimten,
openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en van
woningen ».

B. Tweede lid : « de bijgebouwen, de uitrustingen van
openbaar nut» te vervangen door « openbare
groene ruimten, openbare gebouwen en nutsvoor-
zieningen ».

A. Au premier alinea :
- apres « au demandeur » ajouter « dans Ie respect

du principe de proportionnalite »;
- ajouter « ou la renovation » apres « la realisa-

tion »;
- remplacer la fin de la phrase apres « a ses frais »

par « de voiries, d'espaces verts, de bailments
• publics, d'equipements publics et d'immeubles de
logements ».

B. Au deuxieme alinea, remplacer « de voies publi-
ques, des annexes et des equipements d'utilite
publique. » par « de voiries publiques, d'espaces
verts publics et d'equipements publics. »
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B. Tweede lid : « de bijgebouwen, de uitrustingen van
openbaar nut » vervangen door « openbare groene
ruimten, openbare gebouwen en nutsvoorzienin-
gen ».

C. Een nieuw lid toevoegen :

« De Executieve kan nadere regels voor de toe-
passing van dit artikel bepalen. »

B. Au deuxieme alinea, remplacer « de voies publi-
ques, des annexes et des equipements d'utilite
publique. » par « de voiries publiques, d'espaces
verts publics, de bailments publics et d'equipements
publics. »

C. Ajouter un nouvel alinea ;

« L'Executif' peut arreter des modalites d'applica-
tion du present article. »

VERANTWOORDING

Wijzigingen naar analogic met het voor artikel 83 voorgestelde
ainendement.

JUSTIFICATION

Modifications par analogic avec 1'amendement propose pour
1'article 83.

Nr. 261 ?261

Artikel 103 Article 103

In de laatste zin « verdelingsplan » vervangen door
« verkavelingsplan ».

A la derniere phrase, remplacer « plan de division »
par « plan de lotissement ».

VERANTWOORDING

Zie het ainendement voorgesteld voor artikel 89. In de Neder-
landse tekst wordt hier daarentegen de uitdrukking « verdelings-
plan » gebruikt en dient bijgevolg te worden vervangen.

JUSTIFICATION

Voir amendement propose pour 1'article 89. Le texte neerlandais
utilise par centre ici 1'expression « verdelingsplan » 'qui doit par
consequent etre remplacee.

Nr. 262

Artikel 75

In § 1, de 3de alinea als volgt te vervangen :

« Het recht op schadeloosstelling ontstaat bij de
definitieve weigering van een stedebouwkundige of
verkavelingsvergunning. Het kan eveneens ontstaan
wanneer het goed wordt verkocht. » •

VERANTWOORDING

Het stedebouwkundig attest staat niet gelijk met een definitieve
stedebouwkundige of verkavelingsvergunning. Het moet geen grond
opieveren tot schadeloosstelling. Een dergelijk recht op schadeloos-
stelling zou de aard zeif van het attest veranderen; het zou immers
niet langer een beginselakkoord zijn dat snel verleend kan worden.

?262

Article 75

Au § I", remplacer le 3° alinea par ce qui suit:

« Le droit a I'indemnisation nait lors du refus definitif
d'un permis d'urbanisme ou de lotir. II peut egalement
nattre au moment de la vente du bien. »

JUSTIFICATION

Le certificat d'urbanisme n'est pas I'equivalent d'un permis
d'urbanisme ou de lotir definitif. II ne doit pas donner lieu a
indemnisation. Un tel droit a indemnisation transformerait la nature
memo du certificat qui cesserait d'etre un accord de principe pouvant
etre rapidement delivre.
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Nr. 263

Artikel 72

Het laatste lid aan te vullen als volgt:

« Onverminderd schadeloosstelling, wordt de
bevoegde overheid die zich niet binnen de bepaalde
termijn heeft uitgesproken, geacht aan de onteigening
van het goed te hebben verzaakt. »

VERANTWOORDING

Verplicht de bevoegde overheid zich binnen de bepaalde termijn
uit te spreken.

?263

Article 72

Completer Ie dernier alinea par ce qui suit:

« Sans prejudice de I'indemnisation, I'autorite com-
petente qui ne s'est pas prononcee dans Ie delaiprevu est
censee avoir renonce a ['expropriation du bien. »

JUSTIFICATION

Oblige I'autorite competente a se prononcer dans Ie delai prevu,

Nr. 264 ?264

Artikel 75 Article 75

In paragraaf 1, lid 7, de woorden « met redenen
omkleed »te vervangen door de woorden« binnen de 2
jaar na het ontstaan van het recht op schadeloosstelling
genomen ».

Au § 1°, alinea 7, ajouter apres Ie mot« motive »les
mots « pris dans les 2 ans a la naissance du droit
d'indemnisation. »

Nr. 265 ?265

Artikel 75 Article 75

In paragraaf 2, lid 1, na de woorden « koopprijs » de
woorden « geactualiseerde of verhoogde » toe te voe-
gen.

Au § 2, alinea I", apres les mots « du prix » ajouter
les mots « actualise ou bien augmente. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Nr. 266 ?266

Artikel 75 Article 75

In paragraaf 1, lid 6, de woorden « van het Gewest »
te vervangen door de woorden « dat van eenzelfde
bijzonder plan van aanleg afhangt ».

A 1'alinea 6 du § I", remplacer les mots « de la
Region » par les mots « relevant d'un meme plan
particulier d'amenagement ».

VERANTWOORDING

De compensatie kan in hetzelfde bijzonder plan van aanleg op een
meer praktische manier worden verantwoord.

JUSTIFICATION

La compensation peut se justifier plus concretement dans Ie meme
plan particulier d'amenagement.
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Nr. 267 ?267

Artikel 83 Article 83

De 2de paragraaf als volgt te vervolledigen : « . . . en
dit wanneer het aanleggen van deze openbare wegen,
het optrekken van deze bijgebouwen en het aanleggen
van deze openbare nutsvoorzieningen bepaald zijn in
een gewestelijk of in een gemeentelijk plan of in een
gewestelijk of in een gemeentelijk bestemmingsplan ».

Completer Ie 2° alinea par ce qui suit: « Ceci lorsque
la realisation de ces voies publiques, de ces annexes, de
ces equipements d'utilite publique est prevue dans un
plan regional ou communal de developpement ou dans
un plan regional ou communal d'affectation du sol ».

VERANTWOORDING

Het niet opnemen in de verkavelingsvergunning of in de bouwver-
gunning van de stedebouwkundige lasten is gerechtvaardigd wan-
neer het de uitvoering van een bestaand gewestelijk of gemeentelijk
plan betreft. De mogelijkheid om lasten op te leggen voor de
verwezenlijking van de doelstellingen van een van de vier plannings-
niveaus zou daarentegen kunnen leiden tot misbruiken en willekeu-
rige behandeling van de dossiers. De juridische .zekerheid voor de
eigenaars om over hun goed te beschikken zou dan ook in het
gedrang kunnen komen.

JUSTIFICATION

L'exclusion du permis de lotir ou permis de batir des charges
d'urbanisme peut se justifier si c'est pour la realisation d'un plan
regional au communal existant. La possibility d'imposer des charges
d'urbanisme pour realiser des objectifs qui ne sont pas repris dans un
des quatre niveaux de la planification pourrait par centre conduire a
des abus et un arbitraire dans Ie traitement des demandes. La
securite juridique des proprietaires dans la disposition de leur bien
pourrait egalement de ce fait etre menacee.

Nr. 268 ?268

Artikel 110 Article 110

In de Iste paragraaf de woorden « tien dagen » door
de woorden « vijftien dagen » te vervangen.

VERANTWOORDING

Het college van burgemeester en schepenen moet voldoende tijd
krijgen om het openbaar onderzoek te organiseren.

Au 1" alinea, remplacer les mots « dix jours » par
« quinze jours ».

JUSTIFICATION

Donner un delai suffisant au college des bourgmestre et echevins
pour organiser 1'enquete publique.

Nr. 269 ?269

Artikel 83 Article 83

In het eerste lid de woorden « onder meer » te
vervangen door de woorden « in voorkomend geval ».

A I'alinea I", remplacer Ie mot« notamment » par Ie
mot « Ie cos echeant ».

VERANTWOORDING

Omwille van de juridische zekerheid is het noodzakelijk een
beperkende opsomming te geven van de stedebouwkundige lasten
waarvan het college van burgemeester en schepenen de afgifte van
de vergunning eventueel afhankelijk kan maken.

JUSTIFICATION

II est indispensable dans un souci de securite juridique d'enumerer
limitativement les charges d'urbanisme ^ la realisation desquelles Ie
college des bourgmestre et echevins peut eventuellement subordon-
ner la delivrance du permis;

Nr. 270 ?270

Artikel 115 Article 115

In het 1° van het Iste lid, de woorden « vijfenveertig
dagen» te vervangen door de woorden « zestig
dagen ».

A 1'alinea I", 1°, remplacer les mots « quarante-cinq
jours » par les mots « soixante jours ».
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De termijn waarbinnen de stedebouwkundige vergunningen door
het college van burgemeester en schepenen moet worden afgegeven
van vijfenzeventig dagen terugbrengen tot vijfenveertig dagen is
overdreven en niet realistisch.

Een termijn van zestig dagen is redelijker.

Een al te korte termijn zai tot enig gevolg hebben dat de
gemecnten him bevoegdheid verliezen ten gunste van de gemach-
tigde ambtenaar die zeif door geen andere termijn gebonden is dan
die van de volgorde.

Anderzijds moet men onderstrepen dat de dossiers op dit ogenblik
vooral bij de gemachtigde ambtenaar hangen blijven en niet bij de
gemeenten.

Reduire de septante-cinq jours a quarante-cinq jours Ie delai pour
la delivrancc par Ie college des bourgmestre et echevins des pcrmis
d'urbanisme est excessif et irrealiste.

Un delai de soixante jours est plus raisonnable.

Un delai trop court aura pour seui effet de dessaisir de leur
pouvoir les communes au profit du fonctionnaire delegu^ qui lui
n'est soumis a aucun delai autre que des delais d'ordre.

II faut, d'autre part, souligner que c'est actuellement souvent chez
Ie fonctionnaire delegue que les donnees tratnent et non au niveau
des communes.

Nr. 271 ?271

Artikel 116 Article 116

In het Iste lid de woorden « twintig dagen » te
vervangen door de woorden « vijftien dagen ».

VERANTWOORDING

Artikel 45, § 7, van de wet van 1962 bepaalt de termijn op slechts
vijftien dagen. Het is niet nodig deze termijn te verlengen.

Au I" alinea, remplacer les mots « vingt jours » par
les mots « quinze jours ».

JUSTIFICATION

L'article 45, § 7, de la loi du 1962 prevoit seulement 15 jours de
delai. II n'y a pas lieu d'allonger ce delai.

Nr. 272 ?272

Artikel 119 Article 119

1. In het 1° van het Iste lid, de woorden « drie jaar »te
vervangen door de woorden « vier jaar ».

2. In het 2° van het Iste lid, de woorden « het jaar » te
vervangen door de woorden « twee jaar ».

1. A 1'alinea I", 1°, remplacer «trois ans» par
« quatre ans ».

2. A 1'alinea I", 2°, remplacer «1'annee » par « les
deux ans ».

VERANTWOORDING

De gestelde termijnen kunnen te kort blijken. Het is wenselijk hen
met een jaar te verlengen om de geleverde inspanningen voor de
uitwerking van de bedoelde plannen niet ondoeltreffend te maken.

JUSTIFICATION

Les delais impartis peuvent se reveler trop courts. II est souhaita-
ble de les prolonger d'un an afin de ne pas rendre caducs les efforts
accomplis pour elaborer les plans vises.

Nr. 273

Artikel 120

De woorden « twintig dagen » te vervangen door de
woorden « vijftien dagen ».

VERANTWOORDING

De termijnen inkorten.

?273

Article 120

Remplacer « vingt jours » par « quinze jours

JUSTIFICATION

Raccourcir les delais.



A-108/2-90/91 - 487 - A-108/2-90/91

Nr. 274

Artikel 97

De woorden «vijf jaar» te vervangen door de
woorden « tien jaar ».

?274

Article 97

Remplacer les mots « 5 ans » par « 10 ans ».

Nr. 275 N° 275

Artikel 113 Article 113

Dit artikel door de volgende tekst te vervangen : Remplacer cet article par Ie texte qui suit:

« § 1. - Zolang voor het grondgebied waarin hetgoed
begrepen is, geen door de Executieve goedgekeurd
bijzonder bestemmingsplan of geen geldige verkave-
lingsvergunning bestaat, wordt de aanvraag aan de
gemachtigde ambtenaar voorgelegd.

De vergunning keen slechts door het college van
burgemeester en schepenen worden verleend op eenslui-
dend en uitdrukkelijk advies van de gemachtigde ambte-
naar.

De vergunning moet het beschikkend gedeelte van het
advies van de gemachtigde ambtenaar overnemen.

§ 2. - De gemachtigde ambtenaar kan aan de afgifte
van de vergunning ook voorwaarden verbinden om een
goede plaatselijke aanleg te waarborgen en afwijken van
bestaande reglementaire voorschriften, wat de perceels-
aftnetingen, de omvang, de plaatsing en de esthetische
aard van de bouwwerken betreft, en die uit rooiplannen
voortvloeien.

In dit geval wordt de aanvraag aan de in artikelen 110
en 111 bedoelde speciale regelen van openbaarmaking
onderworpen.

De aanvrager is gehouden de in het advies van de
gemachtigde ambtenaar gestelde voorwaarden in acht te
nemen.

§ 3. - Het advies van de gemachtigde ambtenaar kan,
mits behoorlijk met redenen omkleed, tot weigering van
de vergunning besluiten.

De gemachtigde ambtenaar steunt zijn ongunstig
advies op een van volgende redenen :

1° de aanvraag is onverenigbaar met een in uitwerking
zijnd bijzonder bestemmingsplan waarvan het basis-
dossier door de Executieve werd goedgekeurd;

« § I". - Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour Ie
territoire ou se trouve situe Ie bien, de plan particulier
d'affectation du sol approuve par I'Executif ou de
permis de lotir non perime, la demande est soumise au
fonctionnaire delegue.

Le permis ne peut etre delivre par Ie college des
bourgmestre et echevins que de I'avis conforme et
expres du fonctionnaire delegue.

Le permis doit reproduire le dispositifde I'avis donne
par le fonctionnaire delegue.

§ 2. - Le fonctionnaire delegue peut aussi subordon-
ner la delivrance du permis a des conditions destinees a
sauvegarder le bon amenagement des lieux en s'ecartant
au besoin de prescriptions reglementaires existantes, en
ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume,
I'implantation et I'esthetique des constructions, et de
celles decoulant de plans d'alignement.

Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures
particulieres de publicite visees aux articles 110 et 111.

Le demandeur est. tenu de respecter les conditions
prescrites par I'avis du fonctionnaire delegue.

§ 3. - L'avis du fonctionnaire delegue peut, moyen-
nant due motivation, conclure au refus du permis.

Le fonctionnaire delegue fonde son avis defavorable
sur un des motifs suivants :

1° la demande est incompatible avec un plan particulier
d'affectation du sol en cows d'elaboration dont le
dossier de base a ete approuve par I'Executif;
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2° de aanvraag is onverenigbaar met het ontwerp van
gewestelijk ont\vikkelingsplan of van gewestelijk
bestemmingsplan.

Hij kan eveneens een met redenen omkleed ongunstig
advies uitbrengen wanneer de Executieve besloten heeft
een gewestelijk ontwikkelingsplan, een gewestelijk
bestemmingsplan of een gemeentelijk ontwikkelings-
plan te wijzigen, desgevallend in afwijking van de
bepalingen van het plan waarvan tot de wijziging is
besloten. '

§ 4. - De beslissing waarbij de vergunning wordt
geweigerd, wordt met redenen omkleed.

§ 5. - Onverminderd de bepalingen van § 3 mag de
vergunning niet warden afgegeven, wanneer gevraagd
wordt te bouwen of te herbouwen op het gedeelte van
een stuk grond dat door een rooilijn is getroffen of
andere dan instandhoudings- en onderhoudswerken uit
te voeren aan een door een rooilijn getroffen gebouw.

In het laatste geval mag de vergunning niettemin
warden afgegeven, indien uit de adviezen van de
bevoegde instanties blijkt dat de rooilijn ter plaatse van
het gebouw niet voor ten minste vijf jaar, te rekenen
vanafde afgifte van de vergunning, tot stand zai kunnen
warden gebracht. In geval van onteigening na het
verstrijken van die termijn, wordt bij het bepalen van de
vergoeding geen rekening gehouden met de waardever-
meerdering die uit de vergunde werken voortvloeit.

De vergunning kan ook warden geweigerd voor het
bouwen op een stuk grond, gelegen aan een weg die,
gelet op de plaatselijke toestand, onvoldoende is uitge-
rust.

2° la demande est incompatible avec Ie projet de plan
regional de developpement ou de plan regional
d'affectation du sol.

II peut egalement emettre un avis de favorable motive,
lorsque I'Executif a decide la modification d'un plan
regional de developpement, d'un plan regional d'affec-
tation du sol ou d'un plan communal de developpe-
ment, en s'ecartant, au besoin, des dispositions duplan
dont la modification a ete decidee.

§ 4. - La decision de refus du permis est motivee.

§ 5. - Sans prejudice des dispositions du § 3 Ie permis
ne peut etre delivre lorsqu'il s'agit de construire ou de
reconstruire sur la partie d'un terrain frappee d'aligne-
ment ou lorsqu'il s'agit d'effectuer a un bailment frappe
d'alignement des travaux autres que de conservation et
d'entretien.

Neanmoins, dans ce dernier cas, Ie permis pourra etre
delivre s'il results des avis exp rimes par les autorites
competentes que 1'alignement ne pourra etre realise, au
droit du bailment considers, avant au moms cinq ans a.
partir de la delivrance du permis. En cos d'expropria-
tion effectuee apres {'expiration de ce delai, la plus-
value resultant des travaux autorises n'est pas prise en
consideration pour Ie calcul de I'indemnite.

Le permis peut egalement etre refuse s'il s'agit de bdfir
sur un terrain n'ay ant pas d'acces a une vote suffisarn-
ment equipee, compte tenii de la situation des lieux.

Artikel 113̂  Article 113bis

De Executieve kan de lijst vaststellen van de werken
en handelingen waarvoor, wegens hun geringe omvang,
het advies van een gemachtigde ambtenaar niet is
vereist. In dat geval is artikel 114 van toepassing. »

L'Executif pent arreter la liste des travaux et actes
qui, en raison de leur minime importance, ne requierent
pas I'avis du fonctionnaire delegue. En ce cas, I'arti-
cle 114 est applicable. »

VERANTWOORDING

Hier wordt een meer logische voorstelling van het artikel beoogd
met paragraafgewijze structuur :

- het principe van inmenging van de gemachtigde ambtenaar;

- de mogelijkheid voor de gemachtigde ambtenaar de vergunning
aan voorwaarden te verbinden;

- het met redenen omkleden van het ongunstig advies van de
gemachtigde ambtenaar;

- het met redenen omkleden van de weigering van een aanvraag.

JUSTIFICATION

II s'agit d'une presentation plus logique de 1'article en structurant
par paragraphe : •

- le principe de 1'intervention du fonctionnaire delegue;

- la possibility pour celui-ci de subordonner le permis a certaines
conditions;

- la motivation de I'avis defavorable du fonctionnaire delegue;

- la motivation du refus d'une demande.
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Met het oog op doorzichtigheid wordt daarenboven in de nieuwe
§ 2 voorgesteld de materies, waarvoor de gemachtigde ambtenaar
kan afwijken van de reglementaire voorschriften, te beperken en
dergelijke aanvragen te onderwerpen aan de speciale regelen van
openbaarmaking om de bewoners in de mogelijkheid te stellen hun
advies te kennen te geven.

Tenslotte maken, voor de duidelijkheid, de werken en handelin-
gen van geringe. omvang het voorwerp uit van een afzonderlijk
artikel ll3bis.

En outre, dans un souci de transparence, il est propose au § 2
nouveau de limiter les matieres pour lesquelles Ie fonctionnaire
delegue peut s'ecarter des prescriptions reglementaires et de sou-
mettre de te)les demandes aux mesures particulieres de publicite, ce
qui permet aux habitants de faire connaltre leur avis.

Enfin, pour la clarte, les travaux et actes de minime importance
font 1'objet d'un article distinct (ll3bis).

Nr. 276 ?276

Artikel 115 Article 115

A. De Iste zin van het 2de lid als volgt te vervangen :
« Deze kennisgeving geschiedt binnen volgende ter-
mijiien te rekenen vanaf de datum van het ont-
vangstbewijs : »

B. In de Nederlandse tekst, in het 2de lid, aan het einde
van het 1° het woord « vereist » toe te voegen.

C. Na het 3de lid het volgende nieuwe lid toe te voegen :

« Indien de aanvraag de raadpleging van besturen of
betrokken instellingen vereist, warden de in het
tweede lid bedoelde tennijnen met dertig dagen
verlengd. »

D. In het 4de lid « 82 is nodig » te vervangen door
« 114, § 2 nodig is ».

E. Een nieuw lid aan het einde van het artikel toevoe-
gen :

« De Executieve bepaalt de nadere regels voor de
uitvoering van dit artikel. »

A. Au deuxieme alinea, remplacer Ie mot « intervien-
dra » par « intervient ».

B. Dans Ie texte neerlandais, au deuxieme alinea, a la
fin du 1° : ajouter : « vereist »•

C. Ajouter apres Ie troisieme alinea, 1'alinea nouveau
suivant:

« Lorsque la demande requiert la consultation d'ad-
ministrations ou d'instances concernees, les delais
visees au deuxieme alinea sont augmentes de trente
jours. »

D. Au quatrieme alinea, remplacer « a 1'article 82 »
par « au § 2 de ['article 114 ».

E. Ajouter un nouvel alinea a la fin de 1'article :

« L'Executifdetermine les modalites d'execution du
present article. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. en B. Tekstcorrectie. A. et B. Correction de texte.

C. Het is opportuun in een verlenging van de termijn te voorzien
wanneer de raadpleging van besturen of instellingen nodig blijkt
onder meer krachtens de wettelijke of reglementaire bepalingen
(Commissie voor de Monumenten en Landschappen, Regie der
Luchtvaart, NMBS,...).

D. Correctie naar aanleiding van de voor de artikelen 82 en 114
voorgestelde amendementen.

E. De Executieve moet de bevoegdheid hebben de nadere regels
voor de toepassing te bepalen.

C. II est opportun de prevoir une prorogation de delai lorsque la
consultation d'administrations ou d'instances s'avere necessaire
notamment en vertu de dispostions legales ou reglementaires
(Commission des Monuments et des Sites, Regie des Voies
aeriennes, SNCB,...).

D. Correction consecutive aux amendements proposes pour les
articles 82 et 114.

E. II convient d'habiliter 1'Executif a preciser les modalites d'appli-
cation.

Nr. 277

Artikel 114

A. Een « § 1 » aan het begin van het artikel in te
voegen.

N0 277

Article 114

A. Inserer « § I" » en debut de 1'article.
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B. Een als volgt luidende § 2 toe te voegen : B. Ajouter un § 2 redige comme suit:

« Voor zover de vergunningsaanvraag voorafgaan-
delijk aan de in de artikelen 110 en 111 bedoelde
speciale regelen van openbaarmaking werd onder-
worpen, kan de Executieve of de gemachtigde
ambtenaar op een met redenen omkleed voorstel van
het college van burgemeester en schepenen afwijkin-
gen toestaan aan de voorschriften van een bijzonder
bestemmingsplan of aan een verkavelingsvergun-
ning, enkel wat de perceelsafmetingen, de omvang,
de plaatsing en de esthetische aard van de bouwwer-
ken betreft. »

VERANTWOORDING

A. Correctie van de voorstellingswijze in functie van B.

B. De inhoud van het geschrapt artikel 82 (zie amendement hierom-
trent) wordt hier ingelast. Bovendien is het opportuun omwille
van de transparantie dat de aanvragen om afwijking van een
bijzonder bestemmingsplan en van een verkavelingsvergunning
worden onderworpen aan de speciale regelen van openbaar-
making waarbij de inwoners him advies over dergelijke aanvra-
gen kunnen te kennen geven.

« Pour autant que la demande de permis ait ete
soumise prealablement aux mesures particulieres de
publicite visees aux articles 110 et 111, I'Executif ou
Ie fonctionnaire delegue pent, sur proposition moti-
vee du college des bourgmestre et echevins, accorder
des derogations aux prescriptions d'un plan particu-
lier d'affectation du sol ou d'un permis de lotir
uniquement en ce qui concerne les dimensions des
parcelles, Ie volume, ['implantation et I'esthetique
des constructions. »

JUSTIFICATION

A. Correction de la presentation en fonction du B.

B. II s'agit d'introduire ici Ie contenu de Particle 82 supprime (voir
amendement a ce sujet). De plus il est opportun dans un souci de
transparence, que les demandes de derogations a un plan
particulier d'affectation du sol et a un permis de lotir soient
soumises aux mesures particulieres de publicite qui pennettent
aux habitants de faire connattre leur avis sur de telles demandes.

Nr.278 . ?278 •

Artikel 113 Article 113

1. Het Iste lid van § 1 door de volgende bepaling te
vervolledigen: « « , vergezeld van het advies van het
college van burgemeester en schepenen. »

2. Het 2de lid van § 1 door de volgende bepaling te
vevangen : « De gemachtigde ambtenaar geeft de
vergunning a f . »

3. Het derde lid van § 1 te doen vervallen.

1. Completer Ie 1" alinea du § 1" par la disposition
suivante : « accompagne de I'avis du college des
bourgmestre et echevins ».

2. Remplacer Ie 2° alinea du § 1" par la disposition
suivante :« Le fonctionnaire delegue delivre Ie per-
mis. »

3. L'alinea 3 § 1" est supprime.

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Gelet op de huidige stand van de wetgeving is de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen, indien er geen BPA voor
handen is, gekoppeld aan het advies van de gemachtigde ambtenaar
die bijgevolg een werkelijk vetorecht heeft inzake de uitreiking van
een vergunning.

Is de tijd niet aangebroken om aan deze gemeentelijke autonomie-
fictie een eind te maken en de gemachtigde ambtenaar indien er
geen BPA bestaat, de opdracht te geven de vergunningen uit te
reiken?

Als tegenprestatie zou de gemeente een totale autonomie genie-
ten, zonder voorafgaand advies van de gemachtigde ambtenaar,
zoals nu reeds het geval is, voor de vergunningen die in het kader
van een bijzonder bestemmingsplan worden uitgereikt en voor deze
voor bouwwerken met een vioeroppervlakte die de 200 m' niet
overschrijdt.

Het gaat hier over een verwijzing naar de letterlijke voorschriften
van het gewestplan die bepalen dat in de woonzones een onder-
zoeksprocedure moet worden opgestart voor bouwwerken van meer
dan 200 m2 die voor woongelegenheid bestemd zijn.

Dans 1'etat actuel de la legislation, la decision du college des
bourgmestre et echevins est liee a I'avis du fonctionnaire delegue s'il
n'y a pas de PPA. Celui-ci dispose par consequent d'un veritable
droit de veto a 1'octroi d'un permis.

N'est-il pas temps de mettre fin a cette fiction d'autonomie
communale et de charger le fonctionnaire ddegue de delivrer les
permis lorsqu'il n'y a pas de PPA?

En contrepartie, la commune retrouverait une totale autonomie
sans avis prealable du fonctionnaire delegue, comme c'est deja le cas
pour les permis delivres dans le cadre d'un PPAS et pour ceux qui
concement les constructions dont la superficie de planchers ne
d^passe pas 200 ro2.

II s'agit ici d'une reference aux prescriptions litterales du plan de
secteur qui prevoient, dans les zones d'habitation, une procedure
d'enquete pour les constructions depassant 200 m' et qui sont
affectees aux bureaux.
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Nr. 279 ?279

Artikel 114 Article 114

Na de woorden « of een niet-vervallen verkavelings-
vergunning bestaat » de woorden « of indien de ver-
gunningsaanvraag betrekking heeft op een vioeropper-
vlakte van meer dan 200 m2, » toe te voegen.

Ajouter apres Ie mot « perime » les mots : « ou si la
demande de permis porte sur une superficie de plan-
chers de plus de 200 m2'».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Gelet op de huidige stand van de wetgeving is de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen, indien er geen BPA.voor
handen is, gekoppeld aan het advies van de gemachtigde ambtenaar
die bij'gevolg een werkgelijk vetorecht heeft inzake de uitreiking van
een vergunning.

Is de tijd niet aangebroken om aan deze gemeentelijke autonomie-
fictie een eind te maken en de gemachtigde ambtenaar, indien er
geen BPA bestaat, de opdracht te geven de vergunningen uit te
reiken?

er

Dans 1'etat actuel de la legislation, la decision du college des
bourgmestre et echevins est liee Si 1'avis du fonctionnaire delegu6 s'il
n'y a pas de PPA. Celui-ci dispose par consequent d'un veritable
droit de veto a 1'octroi d'un permis.

N'est-il pas temps de mettre fin a cette fiction d'autonomie
communale et de charger Ie fonctionnaire delegu6 de delivrer les
permis lorsqu'il n'y a pas de PPA?

Als tegenprestatie zou de gemeente een totale autonomie genie-
ten, zonder voorafgaand advies van de gemachtigde ambtenaar,
zoals nu reeds het geval is, voor de vergunningen die in het kader
van een bijzonder bestemmingsplan worden uitgereikt en voor deze
voor bouwwerken met een vioeroppervlakte die de 200 m2 niet
overschrijdt.

Het gaat hier over een verwijzing naar de letterlijke voorschriften
van het gewestplan die bepalen dat in de woonzones een onder-
zoeksprocedure moet worden opgestart voor bouwwerken van meer
dan 200 m2 die voor woongelegenheid bestemd zijn.

En contrepartie, la commune retrouverait une totale autonomie
sans avis prealable du fonctionnaire delegue, comme c'est dejS Ie cas
pour les permis delivres dans Ie cadre d'un PPAS et pour ceux qui
concernent les constructions dont la superficie de planchers ne
depasse pas 200 m2.

II s'agit ici d'une reference aux prescriptions litterales du plan de
secteur qui prevoient, dans les zones d'habitation, une procedure
d'enquete pour les constructions depassant 200 m2 et qui sont
affectees aux bureaux.

Nr. 280 N° 280

Artikel 116 Article 116

Een als volgt luidend lid toe te voegen :

« De vergunning vermeldt de nadere organisatiere-
gels van de werf, onder andere de dagen en de uren
tijdens deweike de werf open is, de duur van de werken,
het deel van de weg dat mag worden in beslag genomen,
de maatregelen om het weggebruikersverkeer te verge-
makkelijken, om de geluidshinder te beperken en om de
veiligheid van de omiiggende gebouwen te waarbor-
gen. »

Ajouter un alinea redige comme suit:

« Le permis precise les modalites d'organisation du
chantier et, notamment, ses jours et heures d'ouverture,
sa duree, I'emprise autorisee sur la voirie, les mesures
destinees a faciliter la circulation des usagers de la
voirie, a reduire les nuisances et assurer la securite des
immeubles voisins. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De buurtbewoners moeten ingelicht worden over de organisatie
van de werven, gelet op de hinder die deze veroorzaken. Ze moeten
kennis kunnen nemen van de door de administratie opgelegde
nadere regels, ten einde de naleving ervan te eisen.

Het bepalen van preciese regels voor het organiseren van de
wervan moet ook bijdragen tot het komafmaken met de huidige
laksheid van de ondernemers die, bij gebrek aan richtlijnen, dikwijis
improviseren en zo maar tot ruimtelijke aanpassingen overgaan om
het verkeer rond de werf viot te laten verlopen.

Door deze regels in de bouwvergunning in te schrijven, krijgen ze
een bijzonder bindend karakter, waardoor er hopelijk meer aan-
dacht aan zai worden besteed.

I/information des riverains sur 1'organisation des chantiers est
essentielle compte tenu des nuisances qu'ils generent. Us doivent
pouvoir prendre connaissance des modalites imposees par 1'admi-
nistration de maniere & en exiger le respect.

La definition de regles d'organisation des chantiers precises doit
aussi contribuer & remedier au laxisme actuel des entrepreneurs qui,
faute de directives, improvisent souvent et .bricolent des amenage-
ments sommaires pour assurer la circulation autour du chantier.

Inscrire ces regles dans le permis de bath- permet de leur donner
une force obligatoire particuliere qui laisse esperer une plus grande
attention des interesses.
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Nr. 281 ?281

Artikel 117 Article 117

In het Iste lid, na de woorden« afgegeven is » de
woorden « en die de nadere organisatieregels vermeldt
van de werf waarvoor zij werd afgegeven, » toe te
voegen.

Au premier alinea, ajouter apres Ie mot « delivr^ »
les mots « et reprenant les modalites d'organisation du
chantier qu'il contient ».

VERANTWOORDING

In de op het terrein aangebrachte mededeling moeten de nadere
organisatieregels van de werf staan die, volgens het nieuwe arti-
kel 116, in de bouwvergunning worden vermeld ten einde er een zo
groot mogelijke bekendheid aan te geven en bijgevolg de beste
kansen om nageleefd te worden.

JUSTIFICATION

L'avis affiche sur Ie terrain doit comporter les modalites d'organi-
sation du chantier qui, au terme du nouvel article 116, figurent dans
Ie permis de batir afin de leur assurer Ie maximum de publicite et,
par consequent, les meilleures chances d'etre respectees.

Nr. 282

Artikel 117

In het 2de lid de volgende volzin toe te voegen :

« Elkeen die hierom verzoekt, kan eveneens de
vergunning en het bijhorend dossier op het gemeente-
huis inkijken. »

?282

Article 117

Au deuxieme alinea, ajouter la phrase suivante :

« Le permis et Ie dossier annexe sont egalement
consultables a la maison communale pour qiiiconque en
fait la demande. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het vrij inkijken van het vergunningsdossier door de geinteres-
seerde personen past in de logica die de bekendmaking van de
vergunningsaanvragen voorafgaat. Het moet hen toelaten zich ervan
te vergewissen dat de erin opgenomen voorwaarden wel degelijk
overeenstemmen met de bedoeling van de overiegcommissie en de
verklaringen van de uitreikende overheid; het moet hen ook
toelaten na te gaan of deze voorwaarden - alsmede de nadere
organisatieregels voor de werf - door de bouwheer wel degelijk
worden in acht genomen.

Kortom, het vrij inkijken van het vergunningsdossier waarborgt
een democratische controle van de administratieve stukken door de
betrokken bevolking.

Le libre acces au dossier du permis par les personnes interessees
s'inscrit dans la logique qui preside a la publicite des demandes de
permis. II doit leur permettre de s'assurer que les conditions qui y
sont inscrites traduisent bien la volonte de la Commission de
concertation et les declarations de 1'autorite delivrante, de verifier
que ces conditions - ainsi que les modalites d'organisation du
chantier - sont bien respectees par le mattre de 1'ouvrage.

Bref, le libre acces au dossier du permis assure un controle
democratique des actes administratifs par la population concernee.

Nr. 283 ?283

Artikel 125 Article 125

Een 2de paragraaf toe te voegen, liiidend :

« § 2. - Eike natuurlijke of rechtspersoon kan,
binnen de twintig dagen na de aanplakking op het
terrein van het bericht dat te kennen geeft dat de
vergunning werd afgegeven, bij het Stedebouwkundig
College tegen deze vergunning beroep aantekenen.

Ajouter un second paragraphe redige comme suit :

« § 2. - Toute personne physique ou morale pent,
dans les vingt jours qui suivent I'affichage sur le terrain
de I'avis indiquant que le permis a ete delivre, introduire
un recoiirs contre ce permis aupres du College d'urba-
msme.
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Het Stedebouwkundig College bezorgt binnen de vijf
dagen na ontvangst een kopie van dit beroep aan de
aanvrager, aan de gemeente en aan de gemachtigde
ambtenaar.

Dit beroep, alsmede de termijn om in beroep te gaan,
is opschortend. » :

Copie du recours est adresse par Ie College d'urba-
nisme au demandeur, a la commune et au fonctionnaire
delegue dans les cinq jours de sa reception.

Ce recours, de meme que Ie delai pour former
recours, est suspensif. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Door artikel 125 kan de vergunningsaanvrager bij het Stedebouw-
kundig College administratief beroep aantekenen tegen de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen of anderzijds tegen
de beslissing van de gemachtigde ambtenaar.

Vele stemmen zijn gerezen om dit beroep uit te b.reiden ten
voordele van derde betrokkenen die de afgifte van een vergunning
betwisten. Hierdoor vragen ze slechts de toepassing van een sedert
lang aanvaard principe inzake exploitatie vergunning. Het ARAB
biedt alle betrokkenen inderdaad de mogelijkheid bij de Bestendige
Deputatie in beroep te gaan tegen de beslissingen van het college
van burgemeester en schepenen wat de inrichtingen van categoric II
betreft.

Het ingediende amendement is bedoeld om het beroep bij het
Stedebouwkundig College uit te breiden tot de natuurlijke en de
rechtspersonen zodat het niet alleen eike belanghebbende, maar ook
de als vzw's werkende buurtcomites, mogelijk wordt dit beroep aan
te tekenen. Dergelijke uitbreiding is slechts de bekrachtiging van
een Brusselse eigenaardigheid inzake stedebouw : de bloei, sedert
meer dan 20 jaar, van verenigingen die de belangen van hun leven
inzake stedelijke milieubescherming en ruimtelijke ordening ter
harte nemen.

Om echt nuttig te zijn, moet dit beroep uiteraard een opschortend
karakter hebben.

Het invoeren van dit beroep biedt alleen maar voordelen : de
buren en de buurtbewoners kunnen makkelijker een beroepsproce-
dure opstarten die niet zo zwaar of zo omslachtig is als een
procedure bij de Raad van State; het kort de beslissingstermijnen in,
aangezien het Stedebouwkundig College binnen de 60 dagen een
uitspraak moet doen (terwiji de Raad van State 2 jaar nodig heeft
om tot een beslissing te komen); ten slotte verlicht het de admini-
stratieve rechtspraak door een preventieve tussenliggende proce-
dure.

L'article 125 organise, en faveur du demandeur de permis, un
recours administratif aupres du College d'urbanisme contre la
decision prise par Ie college des bourgmestre et echevins ou, a
defaut, par Ie fonctionnaire delegue.

De nombreuses voix se sont elevees pour demander 1'elargisse-
ment de ce recours aux tiers interesses qui contestent la delivrance
d'un permis. Ce faisant, elles ne font que reclamer 1'application d'un
principe admis depuis longtemps en matiere d'autorisation d'exploi-
ter. Le RGTP ouvre en effet a tous les interesses un recours aupres
de la deputation permanente contre les decisions du college des
bourgmestre et echevins concemant les etablissements de classe II.

L'amendement propose vise a etendre le recours au College
d'urbanisme aux personnes physiques et morales de maniere a
permettre non seulement a quiconque y a interet mais, egalement
aux comites d'habitants constitues en asbl de 1'introduire. Une telle
extension ne fait qu'enteriner une particularity bruxelloise en
matiere d'urbanisme : 1'efflorescence depuis plus de 20 ans d'associ-
ations qui prennent en charge les interets de leurs membres en
matiere de protection de 1'environnement urbain et d'amenagement
du territoire.

Pour avoir une reelle utilit6, ce recours doit bien entendu avoir un
caractere suspensif.

La mise en place de ce recours ne comporte que des avantages :
faciliter 1'acces des voisins, des riverains a une procedure d'appel qui
n'a pas la lourdeur et les aleas d'un recours au Conseil d'Etat,
raccourcir les delais de decision puisque le College d'urbanisme est
tenu de statuer dans les 60 jours (alors que le Conseil d'Etat met plus
de 2 ans pour prononcer sa decison) et, enfin, de desengorger par
une procedure intennediaire preventive la juridiction administra-
tive.

Nr. 284 ?284

Artikel 126 Article 126

Voor de woorden « De aanvrager » de woorden « De
persoon die beroep aantekent, » toe te voegen.

Faire preceder les mots « Le demandeur » par les
mots « la personne qui a introduit le recours, ».

VERANTWOORDING

Van zodra eike persoon bij het Stedebouwkundig College beroep
kan aantekenen moet hij, op dezelfde wijze als de aanvrager, de
gemeente of de gemachtigde ambtenaar kunnen worden gehoord.

JUSTIFICATION

Des le moment ou toute personne peut introduire un recours
aupres du College d'urbanisme, il faut menager la possibility d'etre
entendu au meme litre que le demandeur, la commune ou le
fonctionnaire delegue.
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Nr. 285 ?285

Artikel 127 Article 127

Na het vvoord « wordt » de woorden « aan de per-
soon die beroep aantekent, » toe te voegen.

Ajouter apres Ie mot « notifiC» les mots « a la
personne qui a introduit Ie recours, »

VERANTWOORDING

Zodra eike persoon bij het Stedebouwkundig College in beroep
kan gaan, moet de door deze laatste genomen beslissing hem
eveneens worden betekend.

JUSTIFICATION

Des Ie moment ou toute personne peut introduire un recours
aupres du College d'urbanisme, la decision prise par ce dernier doit
egalement lui etre notifiee.

Nr. 286 (subamendement op nr. 277)

Artikel 114

Paragraaf 2 te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Het in dit artikel bepaalde systeem van afwijkingen op de
bijzondere bestemmingsplannen biedt een dergelijke vrijheid dat het
de planning zinloos maakt, aangezien deze vrijheid het mogelijk
maakt geen rekening te houden met de voorschriften van een
bijzonder bestemmingsplan met uitzondering van de bestemming.
Waartoe dient het eigenlijk in voorschriften te voorzien voor
gebouwen, vestigingen, het soort materiaal voor de gevel, indien
deze voorschriften kunnen omzeild worden bij de afgifte van een
stedebouwkundige vergunning.

Nr. 287 (subamendement op nr. 277)

Artikel 114

In paragraaf 2 :

1. de woorden « afmetingen van de percelen en de
gebouwen » te doen vervallen;

2. de woorden « voor zover deze afwijkingen geen
afbreuk doen aan de essentiele gegevens van het
plan » toe te voegen.

N° 286 (sous-amendement au n° 277)

Article 114

Supprimer Ie § 2.

JUSTIFICATION

Le systeme de derogations au PPAS prevu par cet article offre une
latitude telle qu'il vide la planification de son sens puisqu'elle permet
de ne pas tenir compte des prescriptions d'un PPAS a 1'exception de
1'affectation. A quoi bon en effet prevoir des gabarits d'immeubles,
des implantations, le type de materiaux a utiliser pour les facades si
ces prescriptions peuvent etre contournees lors de la delivrance d'un
permis d'urbanisme? La seule solution defendable si un permis est
en contradiction avec le PPAS est la mise en revision de ce dernier.

N° 287 (sous-amendement au n° 277)

Article 114

Au § 2 :

1. supprimer les mots « dimensions des parcelles et
des batiments »;

2. ajouter les mots « pour autant que ces derogations
ne portent pas atteinte aux donnees essentielles du
plan. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het principe van afwijkingen mag dan al noodzakelijk zijn, men
dient ten minste het toepassingsgebied ervan te beperken tot de
vestiging en het aspect van de gebouwen. De voorschriften hebben
een al te grote impact op het leefmilieu om het onderwerp te kunnen
zijn van wijzigingen zonder dat men via een herziening gaat.

De precisering dat de afwijking geen afbreuk mag doen aan de
essentiele gegevens van het plan is conform de jurisprudentie van de
Raad van State en de logica die wordt uiteengezet in het systeem van
afwijkingen dat werd opgezet voor de plannen.

Si le principe des derogations ne peut etre ecarte, il faut au moins
reduire leur champ d'application a 1'implantation et a 1'aspect des
batiments. Les gabarits ont trop d'impact sur 1'environnement pour
faire 1'objet de modifications sans passer par une revison.

La precision de ne pas porter aux donnees essentielles du plan est
conforme a la jurisprudence du Conseil d'Etat et a la logique
developpee dans le systeme de derogation mis en place pour les
plans.
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Nr. 288 (subamendement op nr. 277)

Artikel 114

Aan § 2 een 2de lid toe te voegen, luidend :

« Elk verzoek tot afwijking is het onderwerp van
speciale regelen van openbaarmaking in de vormen
waarin voorzien in de artikelen 110 en 111 van deze
ordonnantie. »

VERANTWOORDING

De afwijkingen moeten rninstens in alle duidelijkheid gebeuren en
dusdanig dat de betrokken personen in staat zijn hun standpunt te
uiten.

Nr. 289 (subamendement op nr. 277)

Artikel 114

In paragraaf 2 de woorden « dat bindende kracht
heeft verkregen » te vervangen door de woorden
« vastgelegd door de Executieve ».

VERANTWOORDING.

De bepalingen met betrekking tot de bestemming van de ontwerp-
streekplannen die niet verenigbaar zijn met BPA's hebben geen
bindende kracht. Het volstaat dus dat de Executieve het ontwerp-
plan tot een besluit heeft gemaakt opdat de vergunning wordt
opgeschort.

N° 288 (sous-amendement au n° 277)

Article 114

Au § 2, ajouter un second alinea redige conune suit:

« Toute demande de derogation fait I'objet de mesu-
res particulieres de publicite dans les formes prevues
aux articles 110 et 111 de la presente ordonnance. »

JUSTIFICATION

Les derogations doivent au moins s'operer dans la transparence en
permettant aux personnes concernees d'exprimer leur point de vue.

N° 289 (sous-amendement au n° 277)

Article 114

Au § 2 remplacer les mots « ayant acquis force
obligatoire » par les mots « arrete par I'Executif ».

• JUSTIFICATION

Les dispositions relatives a 1'affectation du sol des projets de plans
regionaux incompatibles avec des PPA n'ont pas force obligatoire. II
suffit done que I'Executif ait arrete Ie projet de plan pour que Ie
permis soit suspendu.

Nr. 290 ?290

Artikel 129 Article 129

In het eerste lid de woorden « alsook » te doen
vervallen en na de woorden « de gemachtigde ambte-
naar » de woorden « en eike natuurlijke of rechtsper-
soon » toe te voegen.

Au premier alinea, suprimer les mots « ainsi que » et
ajouter apres les mots « Ie fonctionnaire delegue » les
mots « et toute personne physique ou morale ».

VERANTWOORDING

Het aantekenen van een beroep door de belanghebbenden bij het
Stedebouwkundig College betekent ook dat dit beroep om dezelfde
redenen bij de Executieve kan worden angetekend. •

JUSTIFICATION

L'ouverture du recours aupres du College d'urbanisme en faveur
des personnes interessees implique que, pour les memes raisons, il
soit ouvert au niveau de I'Executif.

Nr. 291 ?291

Artikel 131- Article 131

In het eerste lid het woord « alsook » te doen
vervallen en na de woorden « of zijn gemachtigde » de
woorden « en de persoon die het beroep heeft aangete-
kend of zijn raadsman » toe te voegen.

Au premier alinea, supprimer les mots « ainsi que »
et ajouter apres les mots « ou son delegue » « et la
personne qui a introduit Ie recours ou son conseil ».
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VERANTWOORDING

Technisch amendement, verbonden aan de wijziging van arti-
kel 129. •

JUSTIFICATION

Amendement technique lie a la modification de 1'article 129.

Nr. 292 ?292

Artikel 133 Article 133

In de eerste twee leden na de woorden « de aanvra-
ger » de woorden « of de persoon die het beroep heeft
aangetekend » toe te voegen.

Aux deux premiers alineas, ajouter apres les mots
« Ie demandeur », les mots : « on la personne qui a
introduit Ie recours ».

VERANTWOORDING

Technisch amendement, verbonden aan de wijziging van arti-
kel129.

JUSTIFICATION

Amendement technique lie a la modification de 1'article 129.

Nr. 293 ?293

Artikel 135 Article 135

Na de woorden «publiekrechterlijke rechtsper-
soon » de volgende zin toe te voegen : « voor handelin-
gen en werken aan onroerende goederen waarop hij een
zakelijk recht heeft en op voorwaarde dat ze onmiddel-
Ujk met zijn hoofdopdracht verband houden. »

Ajouter apres les mots « personne de droit public »
la phrase : « pour des actes et travaux a des biens
immobiliers sur lesquels elle dispose d'un droit reel et a
condition qu'ils soient directement lies a sa mission
principale. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Dit amendement heeft tot doel het toepassingsgebied van de
bijzondere procedure, overgeerfd van artikel 48 van de wet van
1962, te beperken om de misbruiken te verminderen waartoe zij
aanleiding gaf.

Het is een courant gebruik geworden dat prive-promotoren de
overheden vragen deze procedure aan te wenden wanneer hun
projecten de noden van de overheden moeten lenigen. Men herin-
nert zich de twisten naar aanleiding van het door het Gewest
aangevraagde SA2 en de bouwvergunning in het kader van de
Leopoldruimte of de aanvragen die door de Franse en de Vlaamse
Gemeenschap voor rekening van promoters voor de Leopold II-laan
werden ingediend.

Omgekeerd kan men ook vrezen dat publieke personen deze
procedure gebruiken voor projecten die met het prive-beheer van
hun patrimonium te maken hebben.

Om deze omzeilingen van de ratio legis van de bepaling at te
schaffen, stellen wij voor te eisen dat de eisende publieke persoon :

- handelt in het strikte leader van zijn opdracht in openbare dienst
en niet als promoter of zaakvoerder van zijn eigen patrimonium
handelt;

- houder is van een zakelijk recht- eigendom, erfpacht ofvruchtge-
bruik - op het terrein of het gebouw waarvoor de stedebouwkun-
dige vergunning werd aangevraagd.

L'objectif de 1'amendement est de restreindre Ie champ d'applica-
tion de la procedure speciale, heritee de 1'article 48 de la loi de 1962,
afin de limiter les abus manifestes dont il a ete la source.

II est devenu courant que des promoteurs prives demandent a des
pouvoirs publics de recourir a cette procedure pour leurs projets
lorsqu'ils sont destines a satisfaire les besoins d'autorites publiques.
On ne souviendra des controverses nes de la demande de CU2 et de
permis de batir faite par la Region dans Ie cadre de 1'Espace Leopold
ou des demandes operees, pour compte de promoteurs, par les
Communautes francaise et flamande au boulevard Leopold II.

On pent aussi craindre, a 1'inverse, que des personnes publiques
fassent usage de cette procedure pour des projets qui relevant de la
gestion privee de leur patrimoine.

Pour supprimer ces detoumements de la ratio legis de la disposi-
tion, nous proposons d'exiger de la personne publique demande-
resse :
- qu'elle agisse dans Ie cadre strict de sa mission de service public et

non promoteur ou gerant de son propre patrimoine;

- qu'elle soit titulaire d'un droit reel - propriete, bail emphyteoti-
que ou usufruit - sur Ie terrain ou immeuble qui fait 1'objet de la
demande de permis d'urbanisme.
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Nr. 294

Artikel 143

Het laatste lid te doen vervallen.

VERANTWOOKDING

Het door dit lid toegekende privilege dat erin bestaat een
afwijking op het plan toe te kennen zonder op zijn herziening te
wachten, is buitenissig en totaal onverantwoord. De procedure van
voorafgaande wijziging - die voortspruit uit een bezorgdheid van
brede bckendmaking en een zo groot mogelijke raadpleging van de
betrokken partijen - moet in ieder geval worden nageleefd. zeifs en
vooral wanneer het over publieke personen gaat.

Nr. 295 (in hoofdorde)

Artikel 154

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Het stedebouwkundig attest is bestemd om de aanvrager in te
lichten over de kansen die hij heeft dat de bestemming die hij aan
een goed wenst te geven en de werken die hij denkt uit te voeren
wordt erkend en onder weike voorwaarden.

Het betreft bijgevolg een princiepsaanvraag die toelaat de gevol-
gen van de studie of het project richting te geven. Zijn voomaamste
taak bestaat erin de intenties van de overheden te peilen alvorens
verdere studies aan te vatten.

Het antwoord van de overheid wordt parallel gegeven « onder
voorbeboud van een diepgaand onderzoek waartoe zai worden
overgegaan indien een dergelijke vergunningsaanvraag wordt
gesteld (artikel 152) ».

Dit betekent dat het ingediende ontwerp in de meeste gevallen
slechts een schets met algemene intentieverklaringen zai zijn.
Bijgevolg is het niet nuttig de afgifteprocedure van een bouwvergun-
ning te verkorten die na meer diepgaande studies haar geconcreti-
seerd heeft, waarbij de onderzoeksprocedure werd uitgespaard. De
ervaring toont inderdaad aan dat er een grote kloof bestaat tussen de
eerste schetsen en het definitieve project. Bijgevolg moeten alle
belanghebbende partijen het grondig kunnen onderzoeken.

Het tegendeel beslissen, zou betekenen dat het SA een draag-
wijdte krijgt dat het zeker niet mag hebben, namelijk een vooraf-
gaande toelating, binnen de twee jaar te bevestigen.

Nr. 296 (in bijkomende orde op nr. 295)

Artikel 154

De Iste zin van dit artikel door de volgende bepaling
te vervangen :

?294

Article 143

Supprimer Ie dernier alinea.

JUSTIFICATION

Le privilege accorde par cet alinea - qui consiste a permettre une
derogation au plan sans attendre sa revision - est exhorbitant et
totalement injustifie. La procedure de modification prealable -
inspiree par un-souci de large publicite et de consultation la plus
large possible des parties concernees - doit etre respectee dans tous
les cas, meme et surtout lorsqu'il s'agit de personnes publiques.

N° 295 (en ordre principal)

Article 154

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Le certificat d'urbanisme est destine a eclairer le demandeur sur
les chances de voir la destination qu'il compte donner a un bien et les
travaux qu'il projette d'y effectucr d'etre agrees et a quelles
conditions.

II s'agit done d'une demande principe qui permet d'orienter la
suite de 1'etude du projet ou, eventuellement, de J'abandonner. Sa
fonction principale est de sonder les intentions des pouvoirs publics
avant de se lancer dans des etudes plus detaillees.

Parallelement, la reponse de 1'autorite publique est dbnnee « sous
reserve de 1'instruction approfondie a laquelle il sera precede si une
telle demande de permis etait introduite (art. 152) ».

C'est dire si, dans la plupart des cas, le projet presente sera au
stade de 1'esquisse et des intentions generates. II n'est des lors pas
opportun de raccourcir la procedure de delivrance d'un permis de
batir qui viendrait le concretiser au terme d'etudes plus approfon-
dies, en faisant 1'economie de la procedure d'enquete. L'experience
nous montre en effet le fosse qui separe generalement les premieres
esquisses du projet definitif. Aussi celui-ci doit-il pouvoir faire
1'objet d'un examen approfondi par toutes les parties interessees.

Decider du contraire reviendrait & conferer au CU une portee
qu'il ne peut manifestement pas avoir, celle d'une autorisation
prealable, a confirmer dans les 2 ans.

N° 296 (en ordre subsidiaire au n° 295)

Article 154

Remplacer la premiere phrase de cet article par la
disposition suivante :
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« Indien de stedebouwkundige vergunningsaanvraag
op een enkel punt afwijkt van het toegekende stede-
bouwkundig attest, het uitvoert en het verduidelijkt is de
aanvraag vrijgesteld van de speciale openbaarmakings-
voorschriften waaraan de aanvraag van een stedebouw-
kundig attest werd onderworpen.

« Si la demande de permis d'urbanisme ne s'ecarte
sur aucun point du certificat d'urbanisme octroye et
qu'elle se contente de I'executor et de Ie preciser, elle est
dispensee des mesures particulieres de publicite aux-
quelles la demande de certificat d'urbanisme a ete
soumise. »

VERANTWOORDING

Om vrijgesteld te worden van de bijzondere bekendmakingsmaat-
regelen moet de stedebouwkundige vergunningsaanvraag in alle
punten overeenstemmen met het stedebouwkundig attest dat ze
verduidelijkt. Dit laat toe een verienging van de procedure te
vermijden wanneer de SA-aanvraag voldoende duidelijk werd
gesteld en een gunstige beslissing kreeg. Nochtans, wanneer bij de
toekenning van het attest een enkel punt niet werd onderzocht, moet
de vergunningsaanvraag opnieuw aan een openbaar onderzoek
worden onderworpen.

JUSTIFICATION

Pour etre dispensee des mesures particulieres. de publicite, la
demande de permis d'urbanisme doit correspondre en tous points au
certificat d'urbanisme qu'elle se contente de preciser. Ceci permet
d'eviter un ralongement de la procedure lorsque la demande de CU
a ete suffisamment precise et qu'elle a fait 1'objet d'une decision
favorable. Toutefois, des qu'un point n'a pas ete examine lors de
1'octroi du certificat, la demande de permis doit a nouveau faire
1'objet d'une enquete publique.

Nr. 297 ?297

Artikel 155 Article 155

In het 7°, het woord « of »te doen vervallen en na de
woorden « of van delen ervan » de woorden « en
ruimten » toe te voegen.

Au 7°, supprimer Ie mot « ou •» et ajouter apres les
mots « parties d'immeubles » les mots « et des espa-
ces ».

VERANTWOORDING

De ordening van alle voor het publiek toegankelijke ruimten zou
aan de personen met beperkte beweeglijkheid moeten worden
aangepast. De woorden « tot installaties en wegen » slaan niet op
alle mogelijke toestanden.

JUSTIFICATION

•Tous les espaces accessibles au public devraient faire I'obj'et
d'amenagement appropries en faveur des personnes a mobilite
reduite. Les termes « installations et voirie » ne .recouvrent pas
1'ensemble des situations possibles.

Nr. 298 ?298

Artikel 156 Article 156

In het Iste lid voor de Iste zin de volgende bepaling
toe te voegen :

« De Executieve kan een erkende ontwerper aanwij-
zen die zij belast met de uitwerking van het ontwerp van
gewestelijk stedebouwkundig reglement. »

Au premier alinea, ajouter avant la premiere phrase
disposition suivante :la

« L'Executif peut designer un auteur de pro jet agree
qu'il charge de ['elaboration du projet de reglement
regional d'urbanisme. »

VERANTWOORDING

Recente voorbeelden hebben aangetoond dat de Gewestelijke
Overheid &en beroep deed op externe studiebureaus om de stede-
bouwkundige reglementen te verwezenlijken (bijvoorbeeld regle-
ment van de buurt en de pleinen). Zonder deze praktijk te willen
veralgemenen, lijkt het ons abnormaal dat het gekozen bureau geen
voorafgaande erkenning had, hoewel het erkend moet zijn om deel
te nemen aan de uitwerking van een gemeentelijk stedebouwkundig
plan.

JUSTIFICATION

Des exemples recents ont montre que Ie pouvoir regional avait
recours & des bureaux d'etude exterieurs pour realiser des regle-
ments d'urbanisme (ex. : reglement du quartier des squares). Sans
vouloir generaliser cette pratique, il nous parait anormal que Ie
bureau choisi n'ait pas fait 1'objet d'une agreation prealable alors
qu'il doit etre agre6 pour participer a 1'elaboration d'un plan
d'urbanisme communal.
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Nr. 299 N° 299

Artikell56 Article 156

In het 6de lid, na de Iste zin, de volgende bepaling toe
te voegen :

« Binnen de 5 dagen na ontvangst van het dossier,
organiseert de Gewestelijke Commissie een openbare
hoorzitting waar de personen die zulks tijdens de
onderzoekstermijn hebben gevraagd, gehoord zullen
worden. Hun opmerkingen warden in een proces-
verbaal opgenomen. »

Au sixieme alinea, apres la premiere phrase, ajouter
la disposition suivante :

« Dans les quinze jours de la reception du dossier, la
Commission regionale organise une seance d'audition
publique au cours de laquelle les personnes qui en ont
fait la demande dans Ie delai d'enquete sont entendues.
Lews observations sont consignees dans un proces-
verbal. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Om nog beter ingelicht te zijn moet de Gewestelijke Commissie
op dezelfde wijze als de Overlegcommissies in het kader van de
uitwerking van de BPP een hoorzitting organiseren waar de perso-
nen die zulks wensen hun opmerkingen kunnen maken. Een derge-
lijke procedure laat toe de waaier van verieende adviezen te
verbreden en de openbare hoorzittingen, die'een democratische
verworvenheid zijn, tot het niveau van de stedebouwkundige
reglementen uit te breiden.

Dit is des te meer verantwoord daar de BBP's en de stedebouw-
kundige reglementen op somige punten eenzelfde bedoeling heb-
ben. Bijgevolg moet hun aannemingsprocedure zoveel mogelijk
dezelfde zijn, waarbij echter rekening wordt gehouden met de
eigenheid van het gewestelijk reglement.

Pour etre davantage eclairee, la Commission regionale doit, de la
meme facon que les Commissions de concertation dans Ie cadre de
1'elaboration des PPAS, organiser une seance d'audition au cours de
laquelle les personnes qui Ie souhaitent peuvent exprimer leurs
observations. Une telle procedure permet d'elargir 1'eventail des
avis exprimds et d'etendre au niveau des reglements d'urbanisme
1'acquis democratique que constituent les auditions publiques.

C'est d'autant plus justifie que les PPAS et les reglements
d'urbanisme ont, sur certains points, une vocation analogue. Aussi
leur procedure d'adoption doit-elle etre la plus rapprochee possible,
en tenant compte toutefois de la specificity du reglement regional.

Nr. 300 ?300

Artikel 167 Article 167

Voor het woord « verkavelingsvergunningen » het
woord « stedebouwkundige » toe te voegen.

VERANTWOORDING

De afgifte van kopieen door de gemeente moet worden uitgebreid
tot de stedebouwkundige vergunningen die geen vertrouwelijk
karakter hebben, Wij begrijpen de reden van deze vergetelheid niet.

Ajouter, apres Ie mot « permis », les mots « d'urba-
nisme et ».

JUSTIFICATION

La delivrance de copies par les communes doit etre etendue aux
permis d'urbanisme qui n'ont aucun caractere confidentiel. Nous ne
comprenons pas la raison de cette omission.

Nr. 301 N° 301

Artikel 168bis Article 168bis

Een artikel l6Sbis in te voegen, luidend als volgt:

« Art. 168bis. - De Gewestexecutieve, de gewestelijke
en gemeentelijke besturen moeten, aan wie erom ver-
zoekt, afschriften of uittreksels van de door hen inzake
stedebouw en ruimtelijke ordening bestelde studies
bezorgen. »

VERANTWOORDING

Het ter beschikking stellen van het publiek van studies, verwezen-
lijkt in het kader van het gewestelijk of gemeentelijk belcid inzake
stedebouw en ruimtelijke ordening, is het logisch gevolg van de
wettelijke bekrachtiging van de de openbaarmaking/overleg, door
het ontwerp van ordonnantie op elk niveau ingevoerd.

Inserer un article 16Sbis, libelle comme suit:

« Art. 168bis. - L'Executif regional, les administra-
tions regionale et communale sont tenues de delivrer
aux personnes qui en font la demande copies ou extraits
des etudes qu'elles ont commanditees en matiere d'urba-
nisme et d'amenagement du territoire ».

JUSTIFICATION

La mise a disposition du public des etudes realisees dans Ie cadre
de la politique regionale ou communale en matiere d'urbanisme et
d'amenagement du territoire s'inscrit logiquement dans la suite de la
consecration legale de la publicite/concertation, operee a tous les
niveaux par Ie projet d'ordonnance.
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Nr. 302 ?302

Artikel 179 (oud art. 170) Article 179 (ancien art. 170)

In het eerste lid, de woorden « die zich op hun
grondgebied bevinden » te verplaatsen voor de woor-
den « een inventaris » en op het einde van de zin de
volgende bepaling toe te voegen : « en voor alle gebou-
wen die noch bewoond, noch uitgebaat zijn. »

Au premier alinea, deplacer les mots « situes sur leur
territoire » avant les mots « un inventaire » et ajouter,
a la fin de la phrase la disposition suivante : « et de tous
les immeubles batis qui ne sont ni habitus, ni exploi-
tes ».

VERANTWOORDING

Het opstellen van een permanente inventaris van de verwaar-
loosde gebouwen maakt het mogelijk over een globale inventaris op
gewestelijk vlak te beschikken om doeltreffend • dit fenomeen te
bestrijden en zou de doeltreffendheid van de inning van belastingen
op dit soort gebouwen verhogen.

JUSTIFICATION

L'etablissement d'un inventaire permanent des immeubles a
1'abandon pennettrait de disposer d'un inventaire global au niveau
regional afin de lutter efficacement contre ce phenomene et augmen-
terait 1'efficacite de la perception des taxes prelevees sur ce type
d'immeubles.

Nr. 303 ?303

Artikel 125 (oud art. 121) Article 125 (ancien art'. 121)

In het tweede lid van § 2, tussen de woorden « De
gemachtigde ambtenaar kan eveneens de vergunning
schorsen » en de woorden « wanneer hij van oordeel
is... » de woorden « met inachtneming van de vereiste
motivering » in te voegen.

Au § 2, deuxieme alinea, inserer les mots « , moyen-
nant due motivation » entre les mots « Le fonctionnaire
delegue peut egalement suspendre le permis » et
« lorsqu'il estime que les travaux prevus... ».

VERANTWOORDING

De goede ruimtelijke ordening volstaat niet als rechtvaardiging
voor de weigering. De gemachtigde ambtenaar moet een vereiste
motivering geven.

JUSTIFICATION

Le bon amenagement des lieux ne suffit pas comme justification
du refus. Le fonctionnaire delegue doit foumir une due motivation.

Nr. 304

Artikel 126 (oud art. 122)

In het eerste lid woorden « zestig dagen » te ver van-
gen door de woorden « dertig dagen ».

N° 304

Article 126 (ancien art. 122)
ff

A 1'alinea I", remplacer « soixante jours » par
« trente jours ».

VERANTWOORDING

De termijn van 60 dagen die de Executieve wordt verleend om in
voorkomend geval de opgeschorte vergunning te amenderen is te
lang. De juridische onzekerheid als resultaat van het mechanisme
van de toezichthoudende overheid van opschorting en nietigverkla-
ring kan nog worden verergerd door de overdreven aard van de
termijn gedurende deweike de vergunning nietig. verklaard kan
worden.

Dat is zeker zo, nu in lid twee van dit artikel wordt bepaald dat de
oorspronkelijke termijn met vijftien dagen kan worden veriengd.

JUSTIFICATION

Le delai de 60 jours laisse a FExecutif pour, le cas echeant,
annuler le permis suspendu, est trop long. L'insecurite juridique qui
resulte en soi du mecanisme de la tutelle de syspension et d'annula-
tion ne peut encore etre aggravee par le caractere excessif du delai
pendant lequel le permis peut etre annule.

11 en est specialement ainsi des lorsqu'aux termes de 1'alinea 2 de
cette disposition, ce delai initial est lui-meme susceptible d'etre
prolonge de 15 jours.
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Nr. 305 ?305

Artikel 149 (oud art. 141) Article 149 (ancien art. 141)

In het eerste lid, tussen de woorden « Het college van
burgemeester en schepenen » en de woorden « kan bij
de Executieve in beroep •» de woorden «van de
gemeente waarin het goed gelegen is » in te voegen.

A I'alinea I", ajouter entre « Ie college des bourgme-
stre et echevins » et « peut introduire un recours... »
les mots « de la commune oil se trouve situe Ie bien ».

Nr. 306

Artikel 176 (oud art. 167)

Een tweede lid toe te voegen, luidend :

« De gemeenten kunnen de administratieve kosten
aanrekenen voor de afgifte van de in lid 1 vermelde
stiikken. »

Nr. 307

Artikel 179 (oud art. 170)

Een vierde lid toe te voegen, luidend :

« De Executieve bepaalt de toekenningsvoorwaarden
van de toelagen voor de uitvoering van de bepalingen in
dit artikel. »

VERANTWOORDING

Met de opstelling van een vaste inventaris van de niet-bebouwde
onroerende goederen is veel werk gemoeid. De Executieve moet in
de financiele middelen voorzien die de gemeenten in staat stellen.
deze nieuwe taak te vervullen.

Nr. 308 (in hoofdorde)

Oud artikel 172

Dit artikel te doen vervallen.

N° 306

Article 176 (ancien art. 167)

Ajoiiter un deuxieme alinea, libelle comme suit:

« Les communes peuvent demander Ie paiement de
frais administratifs pour effectuer la delivrance des
documents prevus a I'alinea I". »

?307

Article 179 (ancien art. 170)

Ajouter un 4" alinea, libelle comme suit :

« L'Executif fixe les conditions d'octroi de subven-
tions pour la mise en osuvre des dispositions du present
article. »

JUSTIFICATION

L'etablissement d'un inventaire permanent de tous les immeubles
non batis est un travail considerable. L'Executif doit prevoir les
moyens financiers qui permettront aux communes d'assurer cette
nouvelle mission.

N° 308 (a titre principal)

Ancien article 172

Supprimer cet article.

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Artikel 172 van het ontwerp van ordonnantie is een zo goed als
getrouwe weergave van artikel 63bis van de van kracht zijnde wet op
de stedebouw. Deze bepaling werd in ons recht ingevoerd in voile
crisisperiode, bij de wet van 25 juli 1974 betreffende maatregelen
van conjuncturele aard inzake hypothecaire leningen en bouwver-
gunningen. Een door de toenmalige wetgever getroffen maatregel
ter bestrijding van de hollende inflatie die Belgie sindsdien niet meer
heeft gekend. Deze bepaling heeft geen zin meer in de huidige
economische contekst. Er dient bovendien op gewezen dat de
opschorting gedurende 1 jaar van de uitvoering Van een bouwver-
gunning, krachtens artikel 172 zoals het werd opgesteld de bouwver-
gunning zou doen vervallen krachtens artikel 84 van het ontwerp.

L'article 172 du projet d'ordonnance reproduit, a peu de choses
pres, 1'article (Sibis de la loi actuellement en vigueur sur 1'urbanisme.
Cette disposition a ete introduite dans notre droit, en periode de
crise aigiie, par la loi du 25 juillet 1974 relative a des mesures
conjoncturelles en matiere de prets hypothecaires et de permis de
batir. II s'agissait d'une mesure prise par Ie legislateur de 1'epoque
pour lutter contre 1'inflation galopante que la Belgique n'a plus
connu depuis. Cette disposition n'a plus de sens dans notre contexte
economique actuel. 11 est d'autre part a relever que la suspension
pendant un an de 1'execution d'un permis de batir en cours de
realisation en vertu de 1'article 172 tel que libelle entratoerait en
vertu de 1'article 84 du projet la peremption du permis.
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Nr. 309 (in bijkomende orde op nr. 308)

Oud artikel 172

In het eerste lid, de woorden « De Executieve kan,
bij besluit » te vervangen door de woorden « Bij wijze
van uitzondering en om ernstige redenen die samenhan-
gen met economische conjunctuur, kan de Executieve,
bij een bij zander met redenen omkleed besluit ».

VERANTWOORDING

De juridische zekerheid in verband met het bestaan zeif van
artikel 172 vergt op zijn minst de precisering dat de Executieve de
stedebouwkundige vergunningen en de bouwvergunningen slechts
bij wijze van uitzondering en uitvoerig met redenen omkleed, kan
schorsen.

N° 309 (a titre subsidiaire au n° 308)

Ancien article 172

Remplacer a 1'alinea 1" les mots « L'Executif peut
par .arrete » par les mots « A titre exceptionnel et pour
des raisons graves liees a la conjuncture economique,
I'Executif peut par arrete specialement motive, ».

JUSTIFICATION

L'insecurite juridique liee & 1'existence meme de 1'article 172 doit a
tout Ie moins etre temperee par la precision que ce n'est qu'a titre
exceptionnel et pour des raisons dument motivees que peut interve-
nir la suspension de 1'execution des permis d'urbanisme et de batir.

Nr. 310 ?310

Artikel 183 (oud art. 174)^ Article 183 (ancien art. 174)

In het eerste lid, de woorden « de door de Execu-
tieve aangewezen ambtenaren' en beambten van de
gemeenten en van het Gewest » te vervangen door de
woorden « de door de colleges van burgemeester en
schepenen aangewezen gemeentelijke ambtenaren en
technische beambten, de door de Executieve aangewe-
zen hoofdstedelijke technisch ambtenaren ».

Au 1" alinea, remplacer les mots, « les fonctionnai-
res et agents techniques des communes et de la Region
designes par I'Executif » par les mots « les fonctionnai-
res et agents techniques des communes designes par les
colleges des bourgmestre et echevins, les fonctionnaires
techniques de la Region designes par I'Executif ».

VERANTWOORDING

Aan de colleges van burgemeester en schepenen de bevoegdver-
klaring van de gemeentelijke ambtenaren en technisch beambten
toevertrouwen.

JUSTIFICATION

Confier aux colleges des bourgmestre et echevins 1'habilitation des
fonctionnaires et agents techniques des communes a dresser proces-
verbal.

Nr. 311 ?311

Artikel 205 (oud art. 195) Article 205 (ancien art. 195)

Een vierde § toe te voegen, luidend : Ajouter un § 4, libelle comme suit:

«• § 4. - Het basisdossier, bedoeld in artikel 48 is met
noodzakelijk voor de bijzondere bestemmingsplannen
waarvan de herziening of de opstelling werd goedge-
keurd, voor de datum van het van kracht warden van
deze ordonnantie, bij Koninklijk Besluit of bij besluit
van de Executieve. De ontwerpplannen warden
beschouwd als ontwerpen van bijzondere bestemmings-
plannen. Tot zij definitief door de gemeenteraad wor-
den aangenomen binnen de twee jaar van het in working
treden van deze ordonnantie. Zij zijn onderworpen aan
al de bepalingen van deze ordonnantie die betrekking
hebben op deze plannen, met uitzondering van arti-
kel 48. »

« § 4. - Un dossier de base tel que prevu a 1'article 48
n'est pas necessaire pour les plans particuliers d'amena-
gement dont la mise en revision ou I'elaboration a etc
approuvee, avant I'entree en vigueur de cette ordon-
nance, par un arrete royal ou par un arrete de I'Execu-
tif. Les projets de ces plans sbnt consideres comme des
projets de plans particuliers d'affectation du sol, Ceci
sous reserve de lew adoption definitive par Ie conseil
communal dans les deux ans d 'entree en vigueur de cette
ordonnance. Us sont soumis a I'ensemble des disposi-
tions de cette ordonnance qui regissent ces plans a
{'exception de ['article 48. »
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VERANTWOORDING

Vermijden dat men de procedure volledig moet overdoen voor
sommige voorontwerpen van bijzondere bestemmingsplannen waar-
van de opstelling reeds ver gevorderd is.

JUSTIFICATION

Eviter de devoir recommencer completerment la procedure pour
certains avant-projets de plans particuliers d'amenagement dont
1'elaboration est dej& fort avancee.

Nr. 312 N0 312

Artikel 111 (oud art. 108) Article 111 (ancien art. 108)

« het college van burgemeester en schepenen » te
vervangen door « de gemeente ».

VERANTWOORDING

Tekstcorrectie naar analogic met oud artikel 106. Nagaan of een
aanvraag onderworpen is aan een milieu-effectenbeoordeling
behoort bij de controle van de volledigheid van het dossier. Deze
controle wordt door de gemeente uitgeoefend onder dezelfde
voorwaarden als voor de stukken van het aanvraagdossier, dit is in
het kader van een delegatie.

Remplacer « Ie college des bourgmestre et eche-
vins » par « la commune ».

JUSTIFICATION

Correction de texte par analogic avec 1'ancien article 106. Verifier
si une demande est soumise & une evaluation des incidences sur
1'environnement fait partie de la verification du caractere complet du
dossier. Cette verification est effectuee par la commune dans les
memes conditions que pour les pieces constituant Ie dossier de
demande de permis c'est-a-dire dans Ie cadre d'une delegation.

Nr. 313 • • N° 313

Artikel 123 (oud ait. 119)

Eerste lid :

- « § 2, laatste lid, » te vervangen door « § 3 »;
- in 1° : «in 1° bedoelde geval indien het plan geen

bindende kracht heeft verkregen » te .vervangen
door « in het in 1" van het tweede lid bedoelde geval
indien dit plan met in working is getreden »;

- in 2° : « in 2° bedoelde geval indien dit plan geen
bindende kracht heeft verkregen » te vervangen
door « in het in 2° van het tweede lid bedoelde geval
indien dit plan met in working is getreden »;

- in 3° : « in 3° bedoelde geval indien dit plan geen
bindende kracht heeft verkregen » te vervangen
door « in het in derde lid bedoelde geval indien het
nieuwe plan met in working is getreden. »

VERANTWOORDING

Tekstcorrectie naar aanleiding van het amendement van arti-
kel 113.

Article 123 (ancien art. 119)

Au premier alinea :

- remplacer « § 2, dernier alinea »'par « § 3 »;
- au 1°, remplacer « au 1°, si ce plan n'a pas acquis

force obligatoire » par « au deuxieme alinea I" si ce
plan n'est pas entre en vigueur »;

- au 2°, remplacer « au 2°, si ce plan n'a pas acquis
force obligatoire » par « au deuxieme alinea 2" si ce
plan n'est pas entre en vigueur »;

- au 3°, remplacer « au 3° si Ie nouveau plan n'a pas
acquis force obligatoire » par « au troisieme alinea si
Ie nouveau plan n'est pas entre en vigueur ».

JUSTIFICATION

Correction de texte en fonction de 1'amendement de Particle 113.

Nr. 314 ?314

Artikel 125 (oud art. 121) Article 125 (ancien art. 121)

§ 2, einde van het eerste lid : « dat bindende kracht
heeft gekregen » te vervangen door « dat in working
is getreden »;
in § 2, tweede lid, Franse versie : « 1'elaboration »te
vervangen door « I'etablissement ».

au § 2, a la fin du premier alinea, remplacer « ayant
acquis force obligatoire » par « entre en vigueur ».

au § 2, au deuxieme alinea, remplacer « 1'elabora-
tion » par « I'etablissement ».
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VERANTWOORDING

Tekstcorrectie naar analogie met de artikelen 54 en 56 enerzijds
en met de artikelen 21, 31 en 119 anderzijds.

JUSTIFICATION

Correction de texte par analogic avec d'une part les articles 54 et
56 et avec les articles 21, 31 et 119 d'autre part.

Nr. 315

Artikel 127 (oud art. 123)

« § 2 » te vervangen door « § 3 ».

VERANTWOORDING

Tekstcorrectie naar aanleiding van het amendement van arti-
kel 113.

Nr.316 •

Artikel 128 (oud art. 124)

A. In de titel van de afdeling VI: het woord « van » te
vervangen door « bij ».

B. Derde lid : « § 2 » te vervangen door « § 3 ». In de
Nederlandse tekst na « kan » de termen « onder
meer » in te voegen en « de » v66r « artikel 113 » te
doen vervallen.

C. Vierde lid : « 82 » te vervangen door « 118, § 2 ».

VERANTWOORDING

A. Tekst correctie.

B. Correctie naar aanleiding van het amendement van oud arti-
kel 113 en correctie van de Nederlandse tekst.

C. Correctie naar aanleiding van de amendementen van de vroegere
artikelen 82 en 114.

N° 315

Article 127 (ancien art. 123)

Remplacer « § 2 » par « § 3 ».

JUSTIFICATION

Correction de texte en fonction de 1'amendement de 1'article 113.

?316

Article 128 (ancien art. 124)

A. Dans Ie texte neerlandais du titre de la section VI :
remplacer Ie mot « van » par Ie mot « bij ».

B. Au troisieme alinea, rempacer « § 2 » par « § 3 ».
Dans Ie texte neerlandais, inserer apres « kan » les
termes « onder meer ».

C. Au quatrieme alinea, remplacer « 82 » par « 118,
§ 2 ». •

JUSTIFICATION

A. Correction de texte.

B. Correction en fonction de 1'amendement de 1'ancien article 113 et
correction du texte neerlandais.

C. Correction en fonction des amendements des anciens articles 82
et 114.

Nr. 317 N° 317

Artikel 131 (oud art. 127)

Een tweede lid toe te voegen :

« Indien de behandeling van het dossier vereist dot de
aanvraag aan de speicale regelen van openbaarmaking
en/of aan het advies van de overlegcommissie wordt
onderworpen, wordt de in het eerste lid voorziene
termijn met dertig dagen verlengd. »

VERANTWOORDING

Het is opportuun in de verlenging van de termijn te voorzien
wanneer het Stedebouwkundig College de aanvraag aan de speciale
regelen van openbaarmaking moet onderwerpen (cf. amendement
nr. 252 van de Executieve voor artikel 110).

Article 131 (ancien art. 127)

Ajouter un deuxieme alinea :

« Lorsque ['instruction du dossier necessite que la
demande soit soumise aux mesures particulieres de
publicite etiou a I'avis de la commission de concerta-
tion, Ie delai prevu a I'alinea premier est augments de
trente jours. »

JUSTIFICATION

II est opportun de prevoir une prolongation de delai, lorsque Ie
College d'urbanisme doit soumettre la demande aux mesures parti-
culieres de publicite (cf. 1'amendement n° 252 presente par 1'Executif
pour 1'article 110).
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Nr. 318 ?318

Artikel 137 (oud art. 133) Article 137 (ancien art. 133)

Na het derde lid een vierde en een vijfde lid toe te
voegen :

« Wanneer de aanvrager met de uitvoering van de
werken begint of de handelingen verricht, is hij gehou-
den dit ter kennis te brengen van derden, onder dezelfde
voorwaarden als deze voorzien in artikel 121, door
middel van aanplakking op het goed.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van dit artikel vast. »

VERANTWOORDING

Werken uitgevoerd en handelingen verricht in toepassing van oud
artikel 113 moeten het voorwerp uitmaken van de bij oud artikel 117
bepaalde bekendmaking.

s

Nr. 319

Artikel 138 (oud art. 134)

A. Tweede lid : « § 2 » te vervangen door « § 3 ».

B. Derde lid : « 82 » te vervangen door « 118, § 2 ».

VERANTWOORDING

A. en B. Correctie naar aanleiding van de amendementen van de
vroegere artikelen 82,113 en 114.

Apres Ie troisieme alinea, ajouter les alineas nou-
veaux suivants :

« Lorsque Ie demandeur passe a I'execution des
travaux ou accomplit les actes, il est tenu de Ie porter a
la connaissance des tiers, dans les memes conditions que
cellos prevues a ['article 121, par voie d'affiche sur Ie
bien.

L'Executif determine les modalites d'application du
present article. »

JUSTIFICATION

II convient que les travaux executes et les actes accomplis sous Ie
regime de 1'ancien article 133 fassent 1'objet de la publicite prevue a
1'ancien article 117.

N° 319

Article 138 (ancien art. 134)

A. Au deuxieme alinea, remplacer « § 2 » par « § 3 ».

B. Au troisieme alinea, remplacer « 82 » par « 118,
§ 2 » .

JUSTIFICATION

A. et B. Correction en fonction des amendements des anciens
articles 82, 113 et 114.

Nr. 320 ?320

Artikel 139 (oud art. 135) Article 139 (ancien art. 135)

Eerste lid : «Executieve» te vervangen door
' gemachtigde ambtenaar ».

Dans Ie texte neerlandais, au premier alinea, rempla-
cer « Executieve » par « gemachtigde ambtenaar ».

VERANTWOORDING

Tekstcorrectie : niet-overeenstemming tussen de Nederlandse en
de Franse versie.

JUSTIFICATION

Correction de texte : non-concordance entre les versions neerlan-
daise et francaise.

Nr. 321 ?321

Artikel 142 (oud art. 138) Article eec (ancien art. 138)

A. De eerste zin van het tweede lid te'vervangen als
volgt : « Deze kennisgeving geschiedt binnen vol-
gende termijnen te rekenen vanaf de datum van het
ontvangstbewijs : »

A. Au deuxieme alinea, remplacer Ie mot « intervien-
dra » par « intervient ».
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B. Tweede lid aan het einde van 1°: « 110 tot 112 » te
vervangen door « 113 en 114 ».

C. Na het derde lid het volgende nieuwe lid toe te
voegen :

« Indien de aanvraag de raadpleging van besturen of
betrokken instellingen vereist, warden de in het
twe.ede lid bedoelde termijnen met dertig dagen
verlengd. »

D. Een nieuw lid aan het einde van het artikel toe te
voegen :
« De Executieve stelt de nadere regels voor de
uitvoering van dit artikel vast. »

B. Au deuxieroe alinea, a la fin du 1°: remplacer « 110
a 112 » par « 113 et 114 ».

C. Ajouter apres Ie troisieme alinea, 1'alinea nouveau
suivant :
« Lorsque la demande requiert la consultation d'ad-
ministrations ou d'instances concernees, les delais
vises au deuxieme alinea sont augmentes de trente
jours. »

D. Ajouter un nouvel alinea a la fin de 1'article :

« L'Executif determine les modalites d'execution du
present article. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. en B. Tekstcorrectie.

C. Het is opportuun in een verlenging van de termijn te voorzien
wanneer de raadpleging van besturen of instellingen nodig blijkt
onder meer krachtens de wettelijke of verordenende bepalingen
(Commissie voor de Monumenten en Landschappen, Regie der
Luchtvaart, NMBS,...).

D. De Executieve moet de bevoegdheid hebben de nadere regels
voor de toepassing te bepalen.

A. et B. Corrections de texte.

C. II est opportun de prevoir one prorogation de delai lorsque la
consultation d'administrations ou d'instances s'avere necessaire
notamment en vertu des dispositions legales ou reglementaires
(Commission des Monuments et des Sites, Regie des Voies
aeriennes, SNCB,...).

D. II convient d'habiliter 1'Executif a preciser les modalites d'appli-
cation.

Nr. 322 ?322

Artikel 154 (oud art. 145) Article 154 (ancien art. 145)

Tweede lid : « 109 tot 112 » tevervangen door « 113
en 114 ».

Au deuxieme alinea, remplacer « 109 a 112 » par
« 113 et 114 ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Tekstcorrectie. Correction de texte.

Enkel de artikelen 113 en 114 bepalen de procedure betreffende
de speciale regelen van openbaarmaking.

Seuls les articles 113 et 114 determinent la procedure des mesures
particulieres de publicite.

Nr. 323

Artikel 155 (oud art. 146)

A. In § 1, 1°, « 109 tot 112 » te vervangen door « 113
en 114 ».

B. In de Nederlandse tekst : in § 2 na « gemeente-
raad » het woord « samen » toe te voegen.

N° 323

Article 155 (ancien art. 146)

A. Au § I", 1°, remplacer « 109 a 112 » par « 113 et
114 ».

B. Dans Ie texte neerlandais, au § 2, ajouter apres
« gemeenteraad » Ie mot « samen ».
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VERANTWOORDING

A. en B. Tekstcorrectie.

Enkel de artikelen 110 en 111 bepalen de procedure betreffende
de speciale regelen van openbaarmaking.

JUSTIFICATION

A. et B. Correction de texte,

Seuls les articles 110 et 111 determinent la procedure des mesures
particulieres de publicite.

Nr. 324 ?324

Artikel 156 Article 156

A. Eerste lid in de Nederlandse tekst: « franstalige »
en « nederlandstalige » omdraaien en het woord
«berichtgeving » vervangen door « aankondi-
ging ».

B. Eerste lid, aan het einde van de 2° zin toe te voegen :
« alsmede door een mededeling op radio en televisie
volgens de door de Executieve bepaalde nadere
regels. »

C. Aan het einde van het zesde lid toe te voegen :

« Indien op het ogenblik dat de Commissie ham
advies moet uitbrengen zij niet meer geldig samen-
gesteld is bij gebreke van de aanwijwg van haar
leden binnen de bij artikel 9 bepaalde termijn, gaat
de termijn van zestig dagen vanafde aanwijzing van
haar leden. »

D. Na het zesde lid toe te voegen :

« Tenminste de helft van de in het tweede en derde
lid bedoelde termijnen valt buiten deperiodes van de
schoolvakanties. »

VERANTWOORDING

A. Tekstcorrectie.

B. C. en D. Correcties naar analogic met de amendementen die
voor de plannen werden voorgesteld.

A. Au premier alinea, dans Ie texte neerlandais, inver-
ser « franstalige » et « nederlandstalige » et rem-
placer « berichtgeving » par « aankondiging ».

B. Au premier alinea, ajouter a la fin de la deuxieme
phrase : « ainsi que par un communique diffuse par
voie radiophonique et televisee selon les modalites
fixees par I'Executif ».

C. Ajouter a la fin du sixieme alinea :

« Dans I'hypothese oil la Commission regionale
n'estpas valablement composee fautede designation
de ses membres dans Ie delai present a I'article 9, au
moment oil elle doit rendre son avis, Ie delai de
soixante jours prend cows a dater de la designation
des membres. »

D. Ajouter apres Ie sixieme alinea :

« La moitie au moins des delais vises aux deuxieme
et troisieme alineas se situe en dehors de periodes de
vacances scolaires. »

JUSTIFICATION

A. Correction de texte.

B. C. et D. Corrections par analogic avec les amendements propo-
ses pour les plans.

Nr. 325 ?325

Artikel 72 Article 72

Het artikel te vervangen door het volgende : Remplacer Particle par Ie texte suivant:

« De onteigeningsplannen uitgevaardigd in toepas-
sing van deze ordonnantie houden op te gelden na een
termijn van tien jaar.

Wanneer de bevoegde overheid de verwezenlijking
van de in artikel 63 bedoelde bepalingen na de termijn
van tien jaar wenst verder te zetten, wordt tewerk
gegaan overeenkornstig de artikelen 64,65, 66 tweede
lid, 67, 68 en 69. In dit geval kan de eigenaar een
vergoeding aanvragen binnen de bij artikel 75 bepaalde
grenzen onverminderd de vergoedingen die hem ter
gelegenheid van de onteigening toekomen. »

« Les plans d'expropriation pris en application de la
presente ordonnance cessent de produire leurs e f f e t s au
terme d'un delai de dix ans.

Lorsque I'autorite competente souhaite poursuivre la
realisation de dispositions visees a I'article 63 au-dela du
terme de dix ans, il est precede conformement aux arti-
cles 64, 65, 66, 2° alinea, 67, 68 et 69. Dans ce cos, Ie
proprietaire peut solliciter une indemnite dans les limites
prevues a I'article 75 sans prejudice des indemnites lui
revenant lors de I'expropriation. »
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VERANTWOORDING IUSTIFICATION

Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid in de tijd
dient de geldigheidsduur van de onteigeningsplannen tot tien jaar te
worden beperkt.

Ten einde de overheid de mogelijkheid te geven, in voorkomend
geval, de verwezenlijking van de doelstellingen van een plan van
aanleg verder te zetten, moet de mogelijkheid worden gegeven -
rekening houdend met de belangrijkheid van deze verwezenlijking -
om de geldigheidsduur van het onteigeningsplan te verlengen.

Deze verlenging kan nochtans slechts geschieden in de vorm
bepaald voor een nieuw onteigeningsplan. Bovendien kunnen de
betroklten eigenaars in dit geval een vergoeding aanvragen binnen
de grenzen van artikel 75 en dit onverminderd de vergoedingen die
hen ten gevolge van de onteigening toekomen.

Par souci de clarte et de securite juridique dans Ie temps, il
convient de limiter la validite des plans d'expropriation a dix ans.

Afin de permettre aux autorites publiques de poursuivre, te cas
echeant, les objectifs de realisation d'un plan d'amenagemcnt, il
convient - compte tenu de 1'unportance de cette realisation - de
permettre la possibility de proroger la validite du plan d'expropria-
tion.

Toutefois, cette prorogation ne peut s'etablir que dans les formes
prevues pour celles d'un nouveau plan d'expropriation. En outre,
dans ce cas, les proprietaires concemes peuvent solliciter une
indemnite dans les limites de 1'article 75 et ce sans prejudice des
indemnites qui leur reviennent a la suite de 1'exproriation.

Nr. 326 ?326

Artikel 116 Article 116

In het eerste lid, na « geen » de woorden « met
redenen omklede » toe te voegen.

Au premier alinea, inserer apres Ie mot « decision »,
Ie mot « motivee ».

VERANTWOORDING

De schorsingsbeslissing van de gemachtigde ambtenaar moet
uitdrukkelijk met redenen omkleed zijn.

JUSTIFICATION

II convient de preciser que la decision de suspension doit etre
motivee explicitement.

Nr. 327 N° 327

Artikel 121 Article 121

§ 1, eerste lid : de komma na « bestemmingsplan »te
vervangen door « of » en de komma na verkavelings-
vergunning door een punt te vervangen;

het einde van de zin na « verkavelingsvergunning »
door een nieuw lid te vervangen :

« Bovendien gaat de gemachtigde ambtenaar na of de
vergunning met de vigerende reglementering overeen-
stemt. »

- au § I", 1" alinea, remplacer la virgule apres
« affectation du sol » par « ou » et remplacer la
virgule apres « permis de lotir » par un point;

- remplacer la fin de la phrase apres « de lotir » par un
alinea nouveau :

« Le fonctionnaire delegue verifie en outre la confor-
mite du permis a la reglementation en vigueur. »

VERANTWOORDING

De controle door de gemachtigde ambtenaar van de vergunning
die door het college van burgemeester en schepenen werd afgege-
ven, slaat in de eerste instantie op de volledigheid van het dossier en
op de conformiteit met het bijzonder bestemmingsplan of de
verkavelingsvergunning.

Zo de conformiteit met de van kracht zijnde reglementering
eveneens moet worden nagezien, dient een opsomming te worden
vermeden daar deze niet volledig zou kunnen zijn.

JUSTIFICATION

La verification par le fonctionnaire delegue du permis delivre par
le college des bourgmestre et echevins porte en premier lieu sur le
caractere complet du dossier et sur sa conformite au plan particulier
d'affectation du sol ou au permis de lotir.

S'il est opportun que cette verification porte egalement sur la
conformite & la reglementation en vigueur, il convient d'eviter d'en
faire une enumeration qui risque de ne pas etre exhaustive.



A-108/2- 90/91 - 509 - A-108/2 - 90/91

Nr. 328 ?328

Artikel 122 Article 122

A. Het tweede lid en het derde lid door volgend lid te
vervangen:

« Het college van burgemeester en schepenen ofzijn
gemachtigde en de vergunninghouder ofzijn raads-
man worden, op hun verzoek, door het Stedebouw-
kundig College gehoord. Wanneer een parti] vraagt
om te worden gehoord, worden ook de andere parti]
en de gemachtigde ambtenaar opgeroepen. In dit
geval wordt de termijn met vijftien dagen verlengd. »

B. Vierde lid : « van deze termijn » te vervangen door
« binnen voornoemde termijnen ».

C. Vijfde lid : « , het eerste, het tweede en het derde
lid » te vervangen door « alsmede het eerste en het
tweede lid ».

D. Na het zesde lid, het volgende nieuwe lid toe te
voegen : « De Executieve stelt de nadere regels voor
de toepassing van dit artikel vast ».

VEKANTWOORDING

A. Het is opportuun te bepalen dat het Stedebouwkundig College
de hoorzitting van de partijen houdt en aan de Executieve zijn
advies laat kennen om deze laatste niet te overbelasten.

Bovendien dient er duidelijk te worden gesteld dat alle parijen
kunnen vragen om te worden gehoord.

B. Tekstcorrectie.

C. Tekstcorrectie in samenhang met A.

D. De Executieve moet de bevoegdheid hebben de nadere regels
voor de toepassing van de procedure te bepalen.

A. Remplacer les deuxieme et troisieme alineas par
I'alinea suivant:

« Le college des bourgmestre et echevins ou son
delegue et le titulaire du permis ou son conseil, sont,
a lew demande, entendus par le College d'urba-
nisme. Lorsqu'une partie demande a etre entendue,
I'autre partie et le fonctionnaire delegue sont invites
a comparaitre. Dans ce cas, le delai est prolonge de
quinze jours. »

B. Au quatrieme alinea, remplacer « ce delai » par
« les delais precites ».

C. Cinquieme alinea, remplacer « ^ 3 » par « et
deuxieme ».

D. Ajouter apres le deuxieme alinea, I'alinea nouveau
suivant: « L'Executifdetermine les modalites d'execu-
tion du present article ».

JUSTIFICATION

A. II est opportun de prevoir que 1'audition dcs parties soit faite par
le College d'urbanisme, qui donne un avis a 1'Executif, afin de ne
pas encombrer ce dernier.

En ordre, il convient d^indiquer clairement que 1'audition peut
etre sollicitee par toutes les parties.

B. Correction de texte.

C. Correction de texte en relation avec A.

D. II est opportun d'habiliter 1'Executif a preciser les modalites
pratiques de la procedure.

Nr. 329

Artikel 128

Dit artikel te vervangen door het volgende nieuwe
artikel:

« Het Stedebouwkundig College kan de vergunning
afgeven, de afgifte ervan afhankelijk stellen van voor-
waarden om een goede plaatselijke aanleg veilig te
stellen of de vergunning weigeren.

De afwijkingen kunnen slechts overeenkomstig arti-
kel 118, § 2 worden toegestaan.

De beslissingen van het Stedebouwkundig College
worden met redenen omkleed. »

N° 329

Article 128

Remplacer cet article par Particle nouveau suivant :

« Le College d'urbanisme peut delivrer le permis,
assortir le permis de conditions destinees a sauvegarder
le bon amenagement des lieux ou refuser le permis.

Les derogations ne peuvent etre consenties que con-
formement a {'article 118, § 2.

Les decisions du College d'urbanisme sont moti-
vees. »
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VERANTWOORDING

De voorrechten van het Stedebouwkundig College dienen te
worden verduidelijkt.

JUSTIFICATION

II convient de preciser clairement les prerogatives du College
d'urbanisme.

Nr. 330 N0 330

Artikell31 Article 131

A. De eerste zin van het eerste lid te vervangen door :

« Onverminderd de delegaties die ze in haar school
organiseert, hoort de Executieve, op hun verwek,
de aanvrager of zijn raadsman, het college van
burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde en
de gemachtigde ambtenaar. »

B. Het tweede lid te doen vervallen.

A. Remplacer la premiere phrase du premier alinea
par :

« Sans prejudice des delegations qu'il organise en
son sein, I'Executif entend, a lew demande, Ie
demandeur ou son conseil, Ie college des bourgmes-
tre et echevins ou son delegue, ainsi que Ie fonction-
naire delegue. »

B. Supprimer Ie deuxieme alinea.

VERANTWOORDING

A. Het is opportuun dat de Executieve aan een ambtenaar de
bevoegdheid kan delegeren om de partijen te horen, te meer
omdat het beroep door de gemachtigde ambtenaar kan worden
ingesteld. Er dient verduidelijkt dat de Executieve in haar school
een delegatie aan de Minister bevoegd voor de ruimtelijke
ordening en de stedebouw kan organiseren.

B. Gevolg van A.

JUSTIFICATION

A. II n'est pas opportun que I'Executif puisse deleguer a un
fonctionnaire 1'audition des parties, d'autant que Ie recours peut
etre introduit par Ie fonctionnaire delegue. II convient dc
preciser que I'Executif peut organiser en son sein une delegation
au Ministre qui a 1'amenagement du territoire et 1'urbanisme
dans ses attributions.

B. Consequence du A.

Nr. 331 ?331

Artikel 134 Article 134

Dit artikel te vervangen door het volgende : Remplacer cet article par I'article nouveau suivant:

« De Executieve kan de vergunning afgeven, de
afgifte ervan afhankelijk stellen van voorwaarden om
een goede plaatselijke aanleg veilig te stellen of de
vergunning weigeren.

De afwijkingen kunnen slechts overeenkomstig arti-
kel 118, § 2, worden toegestaan zeifs bij gebrek aan een
met redenen omkleed voorstel van het college van
burgemeester en schepenen.

De beslissingen van de Executieve worden met rede-
nen omkleed. »

« L'Executif peut delivrer Ie permis, assortir Ie per-
mis de conditions destinees a sauvegarder Ie bon
amenagement des lieux on. refuser Ie permis.

Les derogations ne peuvent etre consenties que con-
formement a I'article 118, § 2, meme en ['absence de
proposition motivee du college des bourgmestre et
echevins.

Les decisions de I'Executif sont motivees. »

VERANTWOORDING

Tekstcorrectie naar analogic met artikel 128.

JUSTIFICATION

Correction de texte par analogic avec I'article 128.
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Nr. 332 N0 332

Artikel 155 Article 155

Titel IV « BEPALINGEN VAN VERSCHIL-
LENDE AARD » vervangen door « STEDEBOUW-
KUNDIGE REGLEMENTEN EN INLICHTIN-
GEN ».

VERANTWOORDING

De titel « Bepalingen van verschillende aard » is te vaag rekening
houdend met de belangrijkheid van de materies.

Remplacer Ie titre IV : « DISPOSITIONS DIVER-
SES » par « DES REGLEMENTS D'URBANISME
ET DES RENSEIGNEMENTS ».

JUSTIFICATION

Le titre « Dispositions diverses » est trop imprecis compte tenu de
1'importance des matieres.

Nr. 333 N° 333

Artikel 162 Article 162

Het artikel te vervangen door : Remplacer 1'article par :

« Het besluit van de Executieve houdende vaststelling
van de gewestelijke stedebouwkundige reglement ver-
meldt de bepalingen van de gemeentelijke reglementen
die er met mee overeenstemmen en heft ze op. Bij
ontstentenis van een uitdrukkelijke opheffing past de
gemeenteraad, op eigen initiatief of binnen de hem door
de Executieve opgelegde termijn, de bepalingen aan van
het gemeentelijk reglement, die geheel of gedeeltelijk
niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van
het gewestelijke reglement. »

VERANTWOORDING

Naar analogic met de bepalingen betreffende de hierarchic van de
plannen van aanleg dient een mechanisme te worden ingevoerd voor
de opheffing van de gemeentelijke reglementen door de gewestelijke
reglementen voor de bepalingen die ermee tegenstrijdig zijn.

L'arrete de I'Executif adoptant le reglement regional
d'urbanisme abroge les dispositions non conformes,
qu'il enumere, des reglements communaux. En I'ab-
sence d'abrogation explicite, le conseil communal
adapte, soit d'initiative, soit dans le delai qui lui est
impose par I'Executif, les dispositions du reglement
communal non conformes en tout ou en partie aiix
prescriptions du reglement regional. »

JUSTIFICATION

II convient, par analogic aux dispositions relatives a la hierarchic
des plans d'amenagement, d'introduire un mecanisme d'abrogation
des reglements communaux par les reglements regionaux, dans les
dispositions qui leur sont contradictoires.

Nr. 334 ?334

Artikel 165 Article 165

Eerste lid ; na « verzoeken » de termen « binnen
dertig dagen » in te voegen.

VERANTWOORDING

Het is opportuun in de ordonnantie in een redelijke termijn te
voorzien voor de afgifte van deze inlichtingen door de gemeenten.

Au premier alinea, ajouter apres le mot « delivrer »
les termes « , dans les trente jours, ».

JUSTIFICATION

U est opportun de prevoir dans 1'ordonnance un delai raisonnable
dans lequel ces renseignements doivent etre delivres par les commu-
nes.

Nr. 335

Artikel 166

Het einde van de zin na «inlichtingen » te doen
vervallen.

?335

Article 166

Supprimer la fin de la phrase apres « 1'article 165 ».
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VERANTWOORDING

Correctie naar aanleiding van het voor artikel 165 voorgestelde
amendement.

JUSTIFICATION

Correction cons6cutive ^ 1'amendement propose pour 1'arti-
cle 165.

Nr. 336 ?336

Artikel 172 Article 172

Het hoofdstuk III « Opschorting van de uitvoering
van de stedebouwkundige vergunningen en verkave-
lingsvergunningen » alsmede het artikel te doen verval-
len.

Supprimer Ie chapitre III: « Suspension de 1'execu-
tion des permis d'urbanisme et de lotir » ainsi que
1'article.

VERANTWOORDING

Deze bepaling, overgenomen uit de organieke wet van 1962 en
gewijzigd door de wet van 25 Juli 1974, werd vastgesteld om redenen
van bijzondere economische conjunctuur.

Het behoort de Brusselse Hoofdstedelijk Raad toe over de
opportuniteit te beslissen om de Executieve bevoegd te maken om
dergelijke maatregelen te nemen indien gelijksoortige economische
omstandigheden zich zouden voordoen.

JUSTIFICATION

Cette disposition, reprise de la loi organique de 1962, modifiee par
la loi du 25 juillet 1974, a ete etablie pour des raisons de conjoncture
economique particuliere.

B appartient au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale de
juger de 1'opportunite d'habiliter i'Executif & prendre de teiles
mesures si des circonstances economiques semblables devaient se
presenter.

Nr. 337 N° 337

Artikel 140 Article 140

Dit artikel te vervangen door wat volgt :

« Artikel 140

De aanvrager kan binnen dertig dagen na de ont-
vangst van de weigering van de gemachtigde ambtenaar
of na het verstrijken van de bij artikel 144 bepaalde
termijn met een ter post aangetekende brief bij het
Stedebouwkundig College in beroep gaan.

Afschrift van het beroep wordt door het Stedebouw-
kundig College aan de gemachtigde ambtenaar doorge-
zonden.

Artikel I40bis

Het College van Burgemeester en Schepenen kan bij
het Stedebouwkundig College in beroep gaan binnen
dertig dagen na de ontvangst van de beslissing van de
gemachtigde ambtenaar tot verlening van de vergiin-
ning.

Dit beroep, evenals de termijn voor instelling van het
beroep, schorst de vergunning. Het wordt terzelfder tijd
bij een ter post aangetekende brief naar de aanvrager'en
het Stedebouwkundig College gestuurd.

Remplacer 1'article par Ie texte suivant:

« Article 140

Le demandeur peut, dans les trente jours de la
decision de refus du fonctionnaire delegue ou de
['expiration du delai fixe a 1'article 144, introduire un
recours aupres du College d'urbanisme par lettre
recommandee a la poste.

Copie du recours est adressee par le College d'urba-
nisme au fonctionnaire delegue.

Article I40bis,

Le college des bourgmestre et echevins pent intro-
duce un recours aupres du College d'urbanisme dans
les trente jours qui suivent la reception de la decision du
fonctionnaire delegue.

Ce recours, de meme que le delai pour former
recours, est suspensif. II est adresse en meme temps au
demandeur et au College d'urbanisme par lettre recom-
mandee a la poste.
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Artikel 740ter

De aanvrager of zijn raadsman, het College van
Burgemeester en Schepenen o f z i j n gemachtigde, alsook
de gemachtigde ambtenaar warden op hun verzoek,
door het Stedebouwkundig College gehoord. Wanneer
een parti] vraagt om te warden gehoord, warden ook de
andere partijen opgeroepen.

Article 140ter

Le demandeur ou son conseil, Ie college des bourg-
mestre et echevins ou son delegue, ainsi que lefonction-
naire delegue sont, a leur demande, entendus par le
College d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande a etre
entendue, les autres parties sont invitees a comparattre.

Artikel 140qaater

De beslissing van het Stedebouwkundig College
wordt aan de aanvrager, aan het College van Burge-
meester en Schepenen en aan de gemachtigde ambte-
naar betekend binnen zestig dagen na de datum van
afgifte bij de post van de aangetekende tending die het
beroep bevat. Ingeval de partijen warden gehoord,
wordt de termijn met vijftien dagen verlengd.

Article 140qua.ter

La decision du College d'urbanisme est notifiee au
demandeur, au college des bourgmestre et echevins et
au fonctionnaire delegue dans les soixante jours de la
date du depot a la paste de I'envoi recommande
contenant le recours. Lorsque les parties sont enten-
dues, le delai est prolonge de quinze jours.

Artikel JWquinter

De aanvrager kan binnen 'dertig dagen na ontvangst
van de weigering van het Stedebouwkundig College of
na het verstrijken van de bij artikel 147 bepaalde termijn
met een ter post aangetekende brief bij de Executieve in
beroep gaan.

Afschrift van het beroep wordt door de Executieve
aan de gemachtigde ambtenaar toegezonden.

Article l40qu.inter

Le demandeur peut, dans les trente jours de la
decision de refus du College d'urbanisme ou de I'expira-
tion du delai fixe a I'article 147, introduire un recours
aupres de I'Executif par lettre recomma.nd.ee a la paste.

Copie du recours est adressee par I'Executif au
fonctionnaire delegue.

VERANTWOORDING

Er wordt voorzien in een dubbel beroepsniveau.

Het is daarenboven nuttig dat het Stedebouwkundig College alle
beroepen behandelt om zodoende een globaal inzicht te krijgen in de
stedebouwkundige evolutie.

JUSTIFICATION

II convient de prevoir deux niveaux de recours.

De plus, il est utile que le College d'urbanisme traite de tous les
recours, pour avoir une vue globale de 1'evolution urbanistique.

Nr. 338 ?338

Artikel 141 Article 141

A. In het eerste lid het woord « kan » te vervangen
door « alsook de gemachtigde ambtenaar kunnen ».

B. In het eerste lid de vvoorden « de gemachtigde
ambtenaar » te vervangen door « het -Stedebouw-
kundig College ».

C. Het tweede lid te vervolledigen met volgende zin :

« Gaat het College van Burgemeester en Schepenen
in beroep, dan geeft dit daarvan bovendien kennis
aan de gemachtigde ambtenaar. »

A. Au premier alinea, remplacer le mot « peut » par
« ainsi que le fonctionnaire delegue peuvent ».

B. Au premier alinea, remplacer « fonctionnaire dele-
gue » par « College d'urbanisme ».

C. Completer le 2° alinea par la phrase suivante :

« Lorsque le recours estintroduit par le college des
' ' bourgmestre et echevins, ce dernier avertit egalement

le fonctionnaire delegue. »
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D. Een nieuw artikel in te voegen :

« Artikel I41bis

Onverminderd de delegaties die ze in haar school
organiseert, hoort de Executieve, op hun verzoek,
de aanvrager of zijn raadsman, het College van
Burgemeester en Schepenen of zijn gemachtigde en
de gemachtigde ambtenaar. Wanneer een parti]
verzoekt om te warden gehoord, warden ook de
andere partijen opgeroepen. »

D. Inserer un nouvel article :

« Article 14Ibis

Sans prejudice des delegations qu'il organise en son
sein, 1'Executif entend a leur demande Ie demandeur
ou son conseil, Ie college des bourgmestre et eche-
vins ou son delegue, ainsi qiie Ie fonctionnaire
delegue. Lorsqu'une partie demande a etre enten-
due, les autres parties sont invitees a comparattre. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. B. C. Wijziging als gevolg van het voor artikel 140 voorgestelde
amendement.

D. Het is opportuun het beginsel van het horen van de betrokken
partijen te verduidelijken in navolging van de bepalingen van de
artikelen 126 en 131.

Bovendien, daar het om een beroep bij de Executieve gaat,
wordt de tekst naar aanleiding van het voor artikel 131 voorge-
stelde amendement verbeterd.

A. B. C. Ajout cons^cutif a 1'amendement propose pour 1'article
140.

D. II est opportun de preciser a 1'instar des dispositions prevues aux
articles 126 et 131, Ie principe de 1'audition de parties en cause.

En outre, comme il s'agit d'un recours & 1'Executif, Ie texte est
corrige en fonction de 1'amendenient propose pour 1'article 131.

Nr. 339 N° 339

Artikel 142 Article 142

Het tweede lid te vervangen door wat volgt ;

« Bij ontstentenis van kennisgeving van de beslissing
binnen de bij het eerste lid bepaalde termijn, kdn de
aanvrager bij aangetekend schrijven de Executieve een
rappel sturen.

Heeft de aanvrager geen beslissing ontvangen bij het
verstrijken van een nieuwe termijn van dertig dagen met
ingang op de dag waarop de rappelbrief ter post is
afgegeven, dan mag hij zander verdere formaliteiten
overgaan tot het uitvoeren van het werk of het verrichten
van de handelingen, in naleving van de aanwijzingen
van het dossier dat hij heeft ingediend, van de wetten en
reglementen, met name van de voorschriften van de
goedgekeurde plannen, alsmede naar de bepalingen van
de verkavelingsvergunning.

Is het beroep door het College van Burgemeester en
Schepenen of de gemachtigde ambtenaar ingesteld, dan
mag de aanvrager overgaan tot het uitvoeren van het
werk of het verrichten van de handelingen, in naleving
van de beslissing van het Stedebouwkundig College.

Wanneer de aanvrager met de uitvoering van de
werken begint of de handelingen verricht, is hij gehou-
den dit ter kenis te brengen van derden, onder dezelfde
voorwaarden als deze voorzien in artikel 121, door
middel van aanplakking op het goed. »

Remplacer Ie second alinea par ce qui suit :

« A defaut de notification de la decision dans Ie delai
vise au premier alinea, Ie demandeur pent, par lettre
recommandee, adresser un rappel a 1'Executif,

Si, a I'expiration d'un nouveau delai de trente jours
prenant cours a la date du depot a la poste de I'envoi
recommande contenant rappel, Ie demandeur n'a pas
recu de decision, il peut sans autre formalite, passer a
I'execution des travaux ou accomplir les actes, en se
conformant aux indications du dossier qu'il a depose,
aux lois et reglements, notamment aux prescriptions des
plans approuves, ainsi qu'aux dispositions du permis de
lotir.

Lorsque Ie recours a ete introduit par Ie college des
bourgmestre et echevins ou Ie fonctionnaire delegue, Ie
demandeur peut passer a I'execution des travaux ou
accomplir les actes en se conformant a la decision du
College d'urbanisme.

Lorsque Ie demandeur passe a I'execution des travaux
ou accomplit les actes, il est tenu de Ie porter a la
connaissance des tiers, dans les memes conditions quQ
celles prevues a 1'article 121, par voie d'affiche sur Ie
bien. »
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VERANTWOORDING

Deze wijziging vioeit voort uit het amendement voorgesteld voor
artikel 140.

Het laatste deel van het amendement is naar analogic met
amendement voorgesteld voor artikel 133.

JUSTIFICATION

Cette modification resulte de 1'amendement propose pour 1'arti-
cle 140.

La fin de 1'amendement est propose par analogic a 1'amendement
pour Particle 133.

Nr. 340 ?340

Artikel 143 Article 143

A. Lid 1, 2 en 3 te vervangen door wat volgt:

« De gemachtigde ambtenaar, het Stedebouwkundig
College en de Executieve kunnen de vergunning
afgeven, de afgifte ervan afhankelijk stellen van
voorwaarden om een goede plaatselijke aanleg te
waarborgen of de vergunning weigeren.

De afwijkingen kunnen slechts overeenkomstig arti-
kel 118, § 2, warden toegestaan zeifs bij ontstentenis
van een met red.en.en omkleed voorstel van het
College van Burgemeester en Schepenen.

De beslissingen van de gemachtigde ambtenaar, het
Stedebouwkundig College en de Executieve warden
met redenen omkleed. »

B. In het vierde lid, 1° zin na « ambtenaar » de
woorden « , het Stedebouwkundig College » toe te
voegen.

C. In het vierde lid :

- in de Franse tekst het woord « interet public »
vervangen door « utilite publique ».

- « 109 tot 112 » te vervangen door « 113 en 114 ».

VERANTWOORDING

A. Tekstcorrectie naar analogic met artikelen 128 en 134.

B. Wijziging als gevolg van het voor artikel 140 voorgestelde
amendement.

C. Tekstcorrectie.

A. Remplacer les 1'% 2" et 3° alineas :

« Le fonctionnaire delegue, Ie College d'urbanisme
et I'Executif peuvent delivrer le permis, assortir le
permis de conditions destinees a sauvegarder le bon
amenagement des lieux ou refuser le permis.

Les derogations ne peuvent etre consenties que
conformement a I'article 118, § 2, meme en I'ab-
sence de proposition motivee du college des bourg-
mestre et echevins.

Les decisions du fonctionnaire delegue, du College
d'urbanisme et de I'Executif sont motivees. »,

B. AU troisieme alinea, 1" phrase, ajouter apres
« delegue » les mots « , le College d'urbanisme ».

C. Au quatrieme alinea :

- remplacer « interet public » par « utilite publi-
que ».

- remplacer « 109 a 112 » par « 113 et 114 ».

JUSTIFICATION

A. Correction de texte par analogic avec les articles 128 et 134.

B. Ajout consecutif a 1'amendement propose pour I'article 140.

C. Correction de texte.

Nr. 341 N° 341

Artikel 155

A. In het eerste lid, na « die » het vervolg van de zin te
vervangen door « bepalingen bevatten om onder
meer te voorzien in ».

B. In het eerste lid, 1° tussen « gezondheid» en
« stevigheid » de woorden « de instandhouding »in
te voegen.

Article 155

A. A 1'alinea premier, apres « assurer » ajouter le mot
« notamment: » et remplacer « toutes les » par
« des ».

B. A 1'alinea premier, 1°: inserer entre « salubrite » et
« la so.lidite » les mots « la conservation ».
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C. In het eerste lid, 3° in de Franse tekst tussen
« salubrite » en « la viabilite » de woorden « la
securite » in te voegen.

D. In het eerste lid, 6° de woorden « het ongehinderd
verblijf van de personen in toeristenoorden » te
vervangen door « de woonkwaliteiten en het gemak
van het langzaam verkeer ».

E. Een 8° toe te voegen : « 8" de gebruiksveiligheid van
een voor het publiek toegankelijk goed ».

F. In het tweede lid, na « kunnen » de woorden
« onder meer » toe te voegen.

G. In het tweede lid, na « opslagplaatsen » de woorden
« de onbebouwde terreinen » toe te voegen.

C. A 1'alinea premier, 3°, inserer entre « salubrite » et
« la viabilite » les mots « la securite, ».

D. A 1'alinea premier, 6°: remplacer « la commodite
du sejour des personnes reside dans les lieux de
tourisme » par « la qualite residentielle, et la com-
modite des circulations lentes ».

E. Ajouter un 8°: « 8° la securite de I'usage d'un bien
accessible au public ».

F. Au deuxieme alinea, inserer apres « concerner » Ie
mot « notamment ».

G. Au deuxieme alinea, inserer apres « les dep6ts » les
mots « les terrains non batis, ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. en F. Het is opportuun duidelijk te stellen dat de lijsten niet
volledig zijn.

B. Het is aangewezen in de mogelijkheid te voorzien een gewestelijk
reglement uitvaardigen om de instandhouding van gebouwen te
verzekeren.

A. et F. II est opportun d'indiquer clairement que les listes ne sont
pas exhaustives.

B. II convient de permettre d'6dicter un reglement regional en vue
. d'assurer la conservation des immeubles.

C. Tekstcorrecite. C. Correction de texte.

D. Het ongehinderd verblijf dient niet beperkt te worden tot
toeristenoorden (erfenis van de wet van 62 die hoofdzakelijk
vakantiedorpen, campings'en hotels beoogde). Alle stadsbewo-
ners en de personen die zich verplaatsen in de stad dienen
beschermd te worden.

E. De veiligheid van alle voor het publike toegankelijke plaatsen
dient bij stedebouwkundig reglement verzekerd te worden.

G. Het is wenselijk de mogelijkheid te bieden de onbebouwde
terreinen te reglementeren, inzonderheid de verlaten terreinen.

D. II n'y a pas lieu de limiter la protection de la commodite du sejour
aux seuls lieux de tourisme (heritage de la loi de 62 qui visait
principalement les villages de vacances, campings et h6tellerie)'.
Tous les residents en ville ainsi que les personnes qui circulent
dans la ville doivent etre proteges.

E. II convient que par un reglement d'urbanisme la securite de tous
les lieux accessibles au public soit assuree.

G. II est opportun d'offrir la possibilite de reglementer egalement
les terrains non batis, et en particulier ceux qui sont a 1'abandon,

Nr. 342 N° 342

Artikel 168 (oud art. 159)

1. In het eerste lid na « onderwerpt het » het vervolg
van de zin te vervangen als volgt: « aan de in de
artikelen 113 en 114 voorziene speciale regelen van
openbaarmaking. De onderzoekstermijn bedraagt der-
tig dagen. »

Article 168. (ancien art. 159)

1. Au premier alinea, apres « soumet », remplacer
la suite de la phrase par : « aux mesures particulieres de
publicite visees aux articles 113 et 114. Le delai d'en-
quete est de trente jours. »

2. De tweede zin van het eerste lid, het tweede, derde
en vierde lid te doen vervallen.

3. Na het vijfde lid een nieuw lid toe te voegen :

« Ten minste de helft van de termijn toebedeeld aan
de overlegcommissie om advies uit te brengen en aan de
gemeenteraad om het reglement definitiefaan te nemen,
valt buiten de periodes van de schoolvakanties, »

2. Supprimer la deuxieme phrase du premier alinea,
les deuxieme, troisieme et quatrieme alineas.

3. Inserer apres le cinquieme alinea 1'alinea nouveau
suh'ant:

« La moitie au moins des delais impartis a la
commission de concertation pour emettre son,avis et au
conseil communal pour adopter definitivement le regle-
ment se situe en dehors des periodes de vacances
scolaires. »
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VERANTWOORDING

In de mate dat de materies geregeld bij gemeentelijk bouwregle-
ment de gewestelijke reglementen aanvullen en bijgevolg slaan op
plaatselijke verduidelijkingen, en ten einde de procedures in hoofde
van de gemeenten te verlichten, is het aangewezen de aankondiging
van deze ontwerpen van reglementen te beperken tot de speciale
regelen van openbaarmaking.

Nr. 343

Artikel 166 (oud art. 157)

Een tweede zin toe te voegen :

« Het gewestelijk stedebouwkundig reglement ligt ter
beschikking van de bevolking in elk gemeentehuis of in
het betrokken gemeentehuis, indien het reglement enkel
een deel van het grondgebied van het gewest betreft,
binnen drie dagen na de bekendmaking ervan. »

VERANTWOORDDMG

Correctie naar analogic met de amendementen die voor de
plannen werden voorgesteld.

Nr. 344

Artikel 169 (oud art. 160)

Toe te voegen aan het slot van het laatste lid :

« Het gemeentelijk stedebouwkundig reglement ligt
ter beschikking van de bevolking in het gemeentehuis
binnen drie dagen na de bekendmaking ervan. »

VERANTWOORDING

Toevoeging naar analogic met de voor de plannen en de geweste-
lijke reglementen voorgestelde amendementen.

Nr. 345

Artikel 164 (oud art. 155)

In het eerste lid een 8° toe te voegen, luidend :

« 8" De modaliteiten ter organisatie van de werf en,
onder meer de openingsuren en -dagen, de duur ervan
en de toegestane grondinneming op de openbare weg,
de maatregelen om het verkeer van de weggebruikers te
vergemakkelijken, om de hinder te beperken en om de
veiligheid van de naburige gebouwen te waarborgen.

JUSTIFICATION

Dans la mesure ou les matieres couvertes par les reglements
communaux d'urbanisme consituent Ie complement des reglements
rcgionaux et concernent des lors des precisions a caractere local, et
afiri d'alleger les procedures dans Ie chef des communes, il convient
de limiter 1'annonce de ces projets de reglements aux seules mesures
particulieres de publicite.

N° 343

Article 166 (ancien art. 157)

Ajouter une deuxieme phrase :

« Le reglement regional d'urbanisme est mis a la
disposition du public dans chaque maison commiinale
ou a la maison communale concernee lorsqu'il ne
s'applique qu'a une partie du territoire regional, dans
les trois jours de cette publication. »

JUSTIFICATION

Correction par analogic avec les amendements proposes pour les
plans.

?344

Article 169 (ancien art. 160)

Ajouter a la fin du dernier alinea :

« Le reglement communal d'urbanisme est mis a. la
disposition du public a la maison communale dans les
trois jours de cette publication. »

JUSTIFICATION

Ajout par analogic avec les amendements proposes pour les plans
et les reglements regionaux.

N° 345

Article 164 (ancien art. 155)

Au premier alinea, ajouter un 8°, redige conune suit:

« 8° Les, modalites d'organisation du chantier et,
notamment, leurs jours et heures d'ouverture, lew
duree, I'emprise autorisee sur la voirie, les mesures
destinees a faciliter la circulation des usagers de la
voirie, a reduire les nuisances et assurer la securite des
immeubles voisins. »

VERANTWOORDING , JUSTIFICATION

De buurtbcwoners mo'eten ingelicht worden over de organisatie
van de werven, gelet op de hinder die deze veroorzaken. Ze moeten
kennis kunnen nemen van de door de administratie opgelegde
nadere regels, ten einde de naleving ervan te eisen.

Het bepalen van preciese regels voor het organiseren van de
werven moet ook bijdragen tot het komafmaken met de huidige
laksheid van de ondememers die, bij gebrek aan richtlijnen, dikwijis
improviseren en zo maar tot ruimtelijke aanpassingen overgaan om
het verkeer rond de werf viot te laten verlopen.

L'information des riverains sur 1'organisation des chantiers'est
essentielle compte tenu des nuisances qu'ils generent. Us doivent
pouvoir prendre connaissance des modalites imposees par 1'adminis-
tration de maniere a en exiger le respect.

La definition de regles d'organisation des chantiers precises doit
aussi contribuer a remedier au laxisme actuel des entrepreneurs qui,
faute de directives, improvisent souvent et bricolent des amenage-
ments sommaires pour assurer la circulation autour du chantier.



A-108/2- 90/91 - 518 - A-108/2 - 90/91

Door deze regels in de boawvergunning in te schrijven, krijgen ze
een bijzonder bindend karakter, waardoor ze er hopelijk meer
aandacht zullen aan schenken.

Inscrire ces regles dans Ie permis de batir permet de leur donner
une force obligatoire particuliere qui laisse esperer une plus grande
attention des interesses.

Nr. 346

Artikell77(oud art. 168)

Een tweede lid toe te voegen, luidend :

« De dossiers van de vergunningsaanvragen kunnen
door een ieder warden ingezien op het gemeentehuis tot
de handelingen en werkzaamheden volledig beeindigd
zijn. »

VERANTWOORDING

Zie amendement nr. 282.

?346

Article 177 (ancien art. 168)

Ajouter un second alinea redige comme suit:

«• Les dossiers des demandes de permis sont consulta-
bles par quiconque en fait la demande a la maison
communale jusqu'a I'achevement complet des actes et
travaux. »

JUSTIFICATION

Voir 1'amendement n° 282.

Nr. 347 N° 347

Artikel 156 Article 156

A. Voor het eerste lid « § 1 » in te voegen.

B. Derde lid : voor « reglement » de termen « het
ontwerp van » in te voegen.

C. In het begin van het vierde lid toe te voegen :
« § 2. — Wanneer het ontwerp van reglement op het
hele gewestelijk grondgebied van toepassing is,
warden de » en na « opmerkingen » het woord
« worden » te doen vervallen.

D. Vijfde lid : « van deze termijn » te vervangen door
« van de onderzoekstermijn ».

E. Na het zesde lid in te voegen :
« § 3. - Wanneer het ontwerp van reglement slechts
op een deel van het grondgebied van het gewest van
toepassing is, warden de bezwaren en opmerkingen
- waarvan door de indiener een afschrift aan het
college van burgemeester en schepenen van de
betrokken gemeente kan worden verstuurd — aan de
Executieve toegezonden binnen de termijn van het
onderzoek bij een ter post aangetekende brief ot
tegen ontvangstbewijs.

De opmerkingen en bezwaren worden binnen twin-
tig dagen na de sluiting van het onderzoek aan de
betrokken overlegcommissie voorgelegd. Deze
raadpleegt de besturen en organen waarvan zij de
lijst vaststelt.

Deze besturen en organen brengen hun advies uit
binnen dertig dagen na de-aanvraag van de overleg-
commissie. Bij ontstentenis van een advies binnen
die termijn worden deze besturen en organen geacht
een gunstig advies te hebben gegeven.

A. Inserer devant Ie premier alinea « § 1" ».

B. Au troisieme alinea, inserer « projet de » entre les
termes « Ie » et « reglement ».

C. Ajouter au debut du quatrieme alinea :
« § 2. - Lorsque Ie projet de reglement s'applique a
tout Ie territoire regional, ».

D. A I'alinea cinq, remplacer « de ce delai » par « du
delai d'enquete ».

E. Inserer apres Ie sixieme alinea :
« § 3. - Lorsque Ie projet de reglement ne s'applique
qu'a une partie du territoire regional, les reclama-
tions et observations, dont copies peuvent etre
envoyees par leurs auteurs au college des bourgmes-
tre et echevins de la commune concernee, sont adres-
sees a I'Executif dans Ie delai d'enquete sous pli
recommande a la poste ou contre accuse de recep-
tion.

Les reclamations et observations sont transmises
dans les vingt jours de la clQture de I'enquete a la
commission de concertation concernee. Celle-ci con-
suite les administrations et instances dont elle arrete
la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis
dans les trente jours de la demande de la commission
de concertation. A defaut d'avis dans ce delai, ces
administrations et instances sont reputees avoir emis
un avis favorable.
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De overlegcommissie brengt binnen zestig dagen na
ontvangst van het dossier advies uit. Bij gebrek aan
een advies binnen die termijn wordt de overlegcom-
missie geacht een gunstig advies te hebben gegeven.

Tenmiste de helft van de in lid 3 en 4 voorgeschre-
ven termljnen valt buiten de periodes van de school-
vakanties. »

F. Voor het zevende lid : « § 4 » toevoegen.

- zevende lid, eerste zin na « Gewestelijke Com-
missie » de woorden « of het van de overlegcom-
missie »in te voegen.

- zevende lid, tweede zin na « Gewestelijke Com-
missie » de woorden « of van de overlegcommis-
sie » in te voegen.

La commission de concertation emet son avis dans
les soixante jours de la reception du dossier. A
defaut d'avis dans ce delai, la commission de
concertation est reputee avoir emis un avis favora-
ble.

La moitieau moins des delais presents aux troisieme
et quatrieme alineas se situe en dehors des periodes

. de vacances scolaires. »

F. Ajouter « § 4 » avant Ie septieme alinea.

- inserer dans la premiere phrase du septieme
alinea apres « Commission regionale »les termes
« ou de la commission de concertation ».

- inserer dans la deuxieme phrase du septieme
alinea apres « Commission regionale »les termes
« ou de la commission de concertation ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. B. D. Tekstcorrectie. A. B. D. Correction de texte.

C. E. F. De gewestelijke stedebouwkundige verordeningen kun-
nen een algemene draagwijdte hebben, dit betekend dat zij kunnen
worden toegepast op het hele gewestelijke grondgebied zeif als ze
slechts betrekking hebben op een bepaalde type van gebied (B.V. de
tuinwijken, de oude wijken uit een bepaalde tijdperk).

Deze soort verordening, zoals de gewestelijke plannen, valt onder
de bevoegdheid van de Gewestelijke ontwikkelingscommissie daar-
entegen kunnen gewestelijke verordeningen slechts op een beperkte
gebied van het gewestelijke grondgebied betrekking hebben (b.v. :
de algemene bouwverordening betreffende de wijken rond de
Ambiorixsquare en het Jubelpark).

In dit geval blijkt dat het dossier gelet op zijn beperkte aard eerder
door de overlegcommissie van de betrokken gemeente dient te
worden onderzocht.

C. E. F. Les reglements regionaux d'urbanisme peuvent avoir
une portee generale, c'est-a-dire qu'ils s'appliquent a 1'ensemble du
territoire meme s'ils ne portent que sur un certain type de zones (par
exemple : les cites-jardins, quartiers anciens d'une epoque donnee).

Ce type de reglement releve de la Commission regionale de
developpement au roeme titre que les plans regionaux. Par centre
des reglements regionaux peuvent egalement ne porter que sur une
zone limitee du territoire regional (exemple ; reglement general sur
les batisses des quartiers entourant Ie square Ambiorix et Ie pare du
Cinquantenaire).

II apparatt que dans ce cas. Ie dossier doit plut6t etre examine par
la commission de concertation de la commune concernee, vu son
caractere plus circonscrit.

Nr. 348 N° 348

Artikel 190bis

y66r artikel 191 een nieuw artikel 190bis inlassen :

« De beroepen tegen de beslissingen van het College
van Burgemeester en Schepenen of van de gemachtigde
ambtenaar, bij toepassing van de artikelen 125, 126,
127 en 128, worden bij de Bestendige Deputatie van de
Provincie Brabant ingediend tot de installatie van het bij
artikel 13 bedoelde Stedebouwkundig College. »

VERANTWOORDING

In navolging van wat bepaald werd voor de overiegcommissies
dient in een overgangsprocedure uitdrukkelijk te worden voorzien
zolang het Stedebouwkundig College niet ge'fnstalleerd werd.

Article 190bis

Inserer avant 1'article 191 un article J90bis nouveau :

« Les recours contre les decisions du college des
bourgmestre etechevins ou du fonctionnaire delegue, en
application des articles 125, 126, 127 et 128, sont
introduits aupres de la Deputation permanente de la
Province de Brabant jusqu'a I'installation du College
d'urbanisme vise a 1'article 13. »

JUSTIFICATION

II convient, a 1'instar de ce qui est prevu pour les commissions
consultatives, de prevoir explicitement une procedure transitoire
tant que Ie College d'urbanisme n'a pas et6 installe.
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Nr. 349 ?349

Artikel 191 Article 191

In het 2de lid « van deze ordonnantie » door « van
hoofdstuk V van Titel I. » te vervangen.

Au deuxieme alinea, remplacer « de la presente
ordonnance » par « du chapitre V du Titre I" ».

VERANTWOORDING

Correctie naar aanleiding van het amendement dat zai worden
voorgesteld als laatste artikel van de ordonantie en dat de Execu-
tieve de mogelijkheid zai geven de datum van de inwerkingtreding
van de ordonnantie per titel of per hoofdstuk vast te leggen.

JUSTIFICATION

Correction en fonction de 1'amendement qui sera propose comme
dernier article de 1'ordonnance pennettant a 1'Executif de fixer la
date de la mise en vigueur de 1'ordonnance, par litre ou chapitre.

Nr. 350 ?350

Artikel 193 Article 193

Vervangen : « van deze ordonnantie » door « van
hoofdstuk I van Titel I I ».

Remplacer « de la presente ordonnance » par « du
chapitre I" du Titre I I ».

VERANTWOORDING

Correctie naar aanleiding van het amendement dat zai worden
voorgesteld als laatste artikel van de ordonnantie en dat de
Executieve de mogelijkheid zai geven de datum van de inwerkingtre-
ding van de ordonnantie per titel of per hoofdstuk vast te leggen.

JUSTIFICATION

Correction en fonction de 1'amendement qui sera propose comme
dernier article de 1'ordonnance permettant a 1'Executif de fixer la
date de la mise en vigueur de 1'ordonnance, par titre ou chapitre.

Nr. 351 ?351

Artikel 197 Article 197

Na de § 1 de volgende nieuwe § 2 in te voegen :

« § 2. - De bepalingen vna de bouwverordeningen
van de Brusselse Agglomerate die met deze ordonnan-
tie overeenstemmen, zijn gewestelijke, stedebouwkun-
dige verordeningen in de zin van artikel 164. »

(§ 2 wordt § 3.)

Inserer apres les § 1" Ie § 2 nouveau qui suit :

« § 2. - Les dispositions des reglements sur les
batisses de {'Agglomeration de Bruxelles, conformes a
la presente ordonnance, constituent des reglements
regionaux d'urbanisme au sens de I'article 164. »

(Le § 2 devient § 3.)

VERANTWOORDING

De bouwverordeningen van de Brusselse Agglomeratie zijn
gemeentelijke bouwverordeningen met een algemene draagwijdte.
De wet van 21 augustus 1987 waarbij de bevoegdheden van de
Brusselse Agglomeratie inzake stedebouw werden opgeheven, heeft
de gemeenten in deze materie bevoegd gemaakt. In afwachting van
gewestelijke stedebouwkundige reglementen die thans worden opge-
maakt, dient te worden vermeden dat de bouwverordeningen van de
Agglomeratie met een algemene draagwijdte gewijzigd of opgehe-
ven worden.

JUSTIFICATION

Les reglements sur les bStisses de 1'Agglomeration de Bruxelles
sont des reglements communaux sur les batisses a portee generale.
La loi du 21 ao&t 1987, en supprimant les competences de 1'Agglo-
meration bruxelloise en matiere d'urbanisme, a de fait rendu les
communes competentes en cette matiere. Dans 1'attente de regle-
ments regionaux d'urbanisme en cours d'elaboration, il convient
d'eviter que les reglements sur les batisses de 1'Agglomeration, a
portee generale, soient modifies ou abroges.
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?.352 . ?352

Artikel 199 (nieuw) Article 199 (nouveau)

Eea nieuw artike! 199 toevoegen : Ajouter un article 199 aouveau :

« Al de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en de stedebouw, gewijzigd door
de wetten van 22 april 1970, 22 december 1970, 25 juli
1974, 12 juli 1976, 28 juli 1976, 22 december 1977,
28 juni 1978 en 10 augustus 1978 blijven van kracht
voor zover ze met tegenstrijdig zijn met de bepalingen
van deze ordonnantie en zolang ze met door de
Executieve werden opgeheven. »

« Toutes les dispositions des arretes d'execution de la
loi du 29 mars 1962, organique de I'amenagement du
territoire et de I'urbanisme, modifies par les lois du
22 avrilWO, 22 decembre 1970, 25 juillet 1974, 12 juil-
let 1976, 28 juillet 1976, 22 decembre 1977, 28juin 1978
et 10 aout 1978, restent en vigueur dans la mesure ou
elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions
de la presents ordonnance et tant qu'elles n'ont pas et6
abrogees par I'Executif. »

VERANTWOORDING

Deze talrijke besluiten moeten van kracht blijven omwille van een
harmonische overgang tussen de organieke wet en de ordonnantie.

JUSTIFICATION

11 convient de maintenir en vjgueur ces nombreux arretes afln
d'assurer une transition harmonieuse entre la loi organique et
1'ordonnance.

Nr. 353 ?353

Artikel 200 (nieuw) Article 200 (nouveau)

Een nieuw artikel 200 toevoegen :

« De Executieve stelt de datum van de inwerkingtre-
ding van eike bepaling van deze ordonnantie vast en dit
uiterlijk op 1 juli 1992. »

Ajouter un article 200 nouveau :

« L'Executif fixe la date de I 'entree en vigueur, au
plus tard Ie 1" juillet 1992, de chacune des dispositions
de la presents ordonnance. »

VERANTWOORDING

Het is noodzakelijk de Executieve bevoegd te maken om de
datum van de inwerkingtreding van de verschillende bepalingen van
de ordonnantie vast te leggen, rekening houdend met hun aantal..
Een uiterste datum is nochtans voorzien.

JUSTIFICATION

II est necessaire d'habiliter I'Executif a fixer la date d'entree en
vigueur des diverses dispositions de 1'ordonnance eu egard a leur
nombre. Une date limite est toutefois prevue.

Nr. 354

Artikel 173

Het 4° te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Doen vervallen naar aanleiding van het amendement nr. 336
waarbij artikel 172 wordt ingetrokken.

?354

Article 173

Supprimer Ie 4°.

JUSTIFICATION

Suppression consecutive a 1'amendement n° 336 supprimant 1'arti-
cle 172.
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Nr. 355 ?355

Artikel 179 Article 179

A. Eerste lid : « vijftien dagen » te vervangen door
« drie maanden» en «20.000 fr. » door
«300.000fr. »

B. Het tweede lid te doen vervallen.

C. Derde lid : « 200.000 fr. » te vervangen door
«600.000fr. »

A. Au premier alinea, remplacer : « quinze jours » par
«trois mois » et «20.000 francs» par
« 300.000 francs ».

B. Supprimer Ie deuxieme alinea.

C. Au troisieme alinea, remplacer « 200.000 francs »
par « 600.000 francs ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

A. en C. Inzake stedebouw zijn de gepleegde misdrijven een
aantasting van het stedelijk milieu. Het is gebleken dat de door
de organieke wet voorziene sancties niet voldoende afschrikkend
waren. De Executieve heeft een verhoging van de sancties en de
boetes voorgesteld. De auteurs van het amendement zijn de
mening toegedaan dat deze boetes en sancties dienen te worden
verstrekt om het niveau te bereiken dat van kracht is inzake
leefmilieu.

B. Doen vervallen naar aanleiding van het amendement nr. 336
waarbij artikel 172 wordt ingetrokken.

A. et C. En matiere d'urbanisme, les infractions commises consti-
tuent une agression au milieu urbain. II s'est avere que les
sanctions prevues dans la loi organique n'etaient pas suffisam-
ment dissuasives. L'Executif a propose une augmentation des
amendes et des peines. Les auteurs de 1'amendement estiment
qu'il convient de les renforcer pour se situer a un niveau
comparable a celui en vigueur en matiere d'environnement.

B. Suppression consecutive a 1'amendement n° 336 supprimant
1'article 172.

Nr. 356 •N° 356

Artikel 173 Article 173

1. In het 1° na het woord « verval » de woorden
« opschorting of annulering » toe te voegen.

2. In het 2°, na het woord « na », de woorden « de
schorsing of » toe te voegen.

1. Au 1°, ajouter apres Ie mot« peremption », les mots
« a la suspension ou a I'annulation ».

2. Au 2°, ajouter apres Ie mot « apres », les mots « la
suspension ou ».

VERANTWOORDING

Naast de beoogde veronderstellingen - werken uitgevoerd zonder
vergunning of na het verval ervan - dient men eveneens rekening te
houden met de werken uitgevoerd terwiji de vergunning door de
gemachtigde ambtenaar of door uitoefening van een rechtsmiddel
opgeschort of geannuleerd werd.

JUSTIFICATION

A c6t6 des hypotheses envisagees - travaux executes sans permis
ou apres peremption de celui-ci - il faut egalement prendre en
compte Ie cas de travaux executes alors que Ie permis a et6 suspendu
ou annuliS par Ie fonctionnaire delegue ou par 1'exercice d'un
recours.

Nr. 357 ?357

Artikel 173 Article 173

Een 5° toe te voegen, luidend :

• 5° de stedebouwkundige lasten niet uitvoeren of de
voorwaarden voor de afgifte van de stedebouw-
kundige vergunning of de verkavelingsvergunning
niet in acht nemen. »

Ajouter un 5° redige comme suit:

« 5° De ne pas executor les charges d'urbanisme on de
ne pas respecter les conditions auxquelles la deli-
vrance du permis d'urbanisme ou de lotir a 6t6
subordonnee. »
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VERANTWOORDING

Het is op zi]'n minst paradoksaal dat de wetgeving van de
stedebouwkundige lasten - en zeifs die van de stedebouwkundige
vergoedingen - door de ordonnantie gesteld gekoppeld is aan een
sanctie in geval van niet uitvoering ervan. Benevens de financiele
waarborgen die men kan vragen om hun uitvoering te verzekeren,
kan een aanzienlijke boete aansporen tot hot naleven ervan.

JUSTIFICATION

II est pour Ie moins paradoxal quo la legislation des charges
d'urbanisme - et meme des compensations - operees par 1'ordon-
nance n'ait pas et6 accompagnee d'une sanction en cas d'inexecution
de celles-ci. Outre les garanties financieres qui peuvent etre exigees
pour assurer leur execution, la menace d'une amende importante
peut etre un incident a les respecter.

Nr. 358 ?•358

Artikel 178 Article 178

In het Iste lid de woorden « bij artikel 85 » te
vervangen door de woorden« bij de artikelen 84 en
85 ».

Au premier alinea, remplacer les mots « a Parti-
cle 85 » par « aux articles 84 et 85 ».

VERANTWOORDING

Zoals het nu luidt, beoogt artikel 178 enkel de stedebouwkundige
vergunningen van een beperkte duur. Het is wellicht goed de
verplichting tot herstelling in de oorspronkelijke staat uit te breiden
tot de vergunningen waarvan de uitvoering gedurende een jaar werd
onderbroken en die hierdoor komt te vervallen.

JUSTIFICATION

Tel qu'il est libelle, 1'article 178 ne vise que les cas des permis
d'urbanisme a duree limitee. Or, il serait bon d'fitendre 1'obligation
de remise en etat aux permis dont 1'execution a ete interrompue
pendant un an et qui, de ce fait, sont pennies.

Nr. 359 ?359

Artikel 179 Article 179

In het 3de lid het cijfer « 200.000 »te vervangen door
« 1.000.000 ».

A 1'alinea 3, remplacer Ie chiffre « 200.000 » par
« 1.000.000 ».

VERANTWOORDING

De voor de professionelen van de vastgoedsector bepaalde
maximumstraf bedraagt 12 miljoen, wat ten opzichte van sommige
vastgoedprojekten erg weinig kan lijken.

Voor deze hypothesen is de uitbreiding van de marge aangewe-
zen. Het zai de rechter toekomen de straf te bepalen in verhouding
tot het gepleegde misdrijf maar ook in verhouding tot de voordelen
die zij de investcerder bezorgt.

JUSTIFICATION

La peine maximale prevue pour les professionnels de 1'immobilier
est de 12 millions, ce qui, au regard de 1'investissement que
representent certains projets immobiliers peut parattre derisoire.

Pour viser ces hypotheses, 1'elargissement de la fourchette s'im-
pose. II appartiendra au juge de proportionner la peine non
seulement & 1'infraction commise mais aux gains qu'elle permet a
1'investisseur de realiser.

Nr. 360 ?360

Artikel 180 Article 180

Tussen het Iste en het 2de lid een nieuw lid toe te
voegcn, luidend ;

« De rechtbank kan, op verzoek van de gemachtigde
ambtenaar of het College van Burgemeester en Schepe-
nen, aafi de door hem bevolen maatregel een dwangsom
toevoegen. »

Ajouter, avant Ie deuxieme alinea, un nouvel alinea
redige comme suit:

« Le tribunal peut, a la demande du fonctionnaire
delegue ou du college des bourgmestre et echevins,
assortir la mesure qu'il ordonne d'une astreinte.. ».
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De burgerlijke aard van de bijkomende herstellingen die door de
rechtbank worden aanbevolen in het kader van de wet op de
stedebouw en het recht tot een dwangsom te veroordelen om er de
uitvoering van te waarborgen werd door het Hof van Cassatie
erkend in recente uitspraken (Cass. 4.1984, Pas. 1984,1, p. 468).

Indien er goede redenen zijn om er van uit te gaan dat de
overtreder de maatregel niet spontaan zai uitvoeren, kan de
dwangsom het mogelijk maken dat de administratie de werken niet
onder eigen verantwoordelijkheid moet uitvoeren, wat zou neerko-
men op een langdurige en dure gang van zaken.

La nature civile des reparations accessoires ordonnees par Ie
tribunal dans Ie cadre de la loi sur 1'urbanisme et Ie droit de
prononcer une astreinte pour en garantir 1'execution ont etc
reconnus par la Cour de cassation dans des arrets recents (Cass.
4.1984, Pas. 1984, I, p. 468).

Quand il y a de bonnes raisons de penser que Ie contrevenant ne
s'executera pas volontairement, 1'astreinte permet d'eviter a 1'admi-
nistration 1'execution de travaux sous sa propre responsabilite,
suivant une procedure longue et couteuse.

Nr. 361 N° 361

Artikel 181 Article 181

In lid 1 het zinsdeel « de gemachtigde ambtenaar,
het College van Burgemeester en Schepenen, en
eventueel de burgerlijke partij van ambtswege in de
uitvoering ervan kunnen voorzien » te vervangen door
de volgende bepaling :

« de gemachtigde ambtenaar en het College van
Burgemeester en Schepenen van ambtswege gehouden
zijn in de uitvoering ervan te voorzien. Bij ontstentenis
mag de burgerlijke partij er op eigen initiatief toe
overgaan. »

Au 1" alinea, remplacer la phrase « Ie fonctionnaire
delegue, Ie college des bourgmestre et echevins et
eventuellement la partie civile pourront d'office ^ son
execution » par la disposition suivante :

« Ie fonctionnaire delegue et Ie college des bourg-
mestre et echevins sont tenus de pourvoir d'office a son
execution. En cas de carence, la partie civile pourra Ie
faire d'initiative. »

, VERANTWOORDING

Het in de oorspronkelijke staat herstellen of de uitvoering van de
werken door de bevoegde autoriteiten in geval de overtreder in
gebreke blijft maar ten laste van hem moet geen mogelijkheid zijn
maar een verplichting. Het dient daarentegen facultatief te blijven
voor de benadeelde partij.

JUSTIFICATION

La remise en etat des lieux ou 1'execution de travaux par les
autorites competentes en cas de carence du contrevenant mais a sa
charge ne doit pas etre une faculte mais une obligation. Elle doit par
contre rester facultative pour la partie lesee.

Nr.362 N° 362

Artikel 181

Een nieuw lid toe te voegen, luidend :

« Indien het vonnis gelast de plaats in de oorspronke-
lijke staat te herstellen, aannemingswerken of werken
uit te voeren, wordt dit uitgevoerd zonder dat de in
artikel 80 bedoelde vergunning noodzakelijk is, tenzi]
de rechtbank anders beslist. »

VERANTWOORDING

Voor zover deze handelingen worden bevolen door de rechtbank,
lijkt het logisch dat geen bijkomende administratieve toestemming
wordt gevergd'om hen te verwezenlijken. De precisering is nochtans
zinvol om eike betwisting te vermijden.

Article 181

Ajouter un nouvel alinea redige comme suit;

« A moms que Ie tribunal n'en dispose autrement,
lorsque Ie jugement ordonne la remise en etat des lieux
ou 1'execution d'ouvrages et travaux, ceux-ci sont
executes sans qu'il soit necessaire d'obtenir Ie permis
prevu a I'article 80. »

JUSTIFICATION

Dans la mesure ou des actes sont ordonnes par un tribunal, il
semble logique de ne pas exiger une autorisation administrative
complementaire pour les realiser. La precision est toutefois utile
pour eviter toute contestation.
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Nr. 363 ' N° 363

Artikel 182 Article 182

Een 2de lid toe te voegen, luidend : Ajouter un second alinea redige comme suit:

« Indien de gemachtigde ambtenaar of het College
van Burgemeester en Schepenen nalaten de toepassing
te verzoeken van de in artikel 180 bedoelde onmiddel-
lijke herstelling kan de gemachtigde ambtenaar de
rechtbank vragen maatregelen te bevelen daar waar
deze het nodig acht, onverminderd het recht op schade-
loosstelling ten laste van de veroordeelde. .

De rechtbank kan, op verzoek van de burgerlijke
parti], aan de door hem bevolen maatregel een
dwangsom toevoegen. »

f< Si le fonctionnaire delegue ou Ie college des bourg-
mestre et echevins.reste en defaut de demander. I'appli-
cation des reparations directes visees a I'article 180, la
partie civile pent demander au tribunal d'or dormer la ou
les mesures qu'il estime appropriees, sans prejudice du
droit a I'indemnisation a charge du condamne. »

Le tribunal pent, a la demande de la partie civile,
assortir la mesure qu'il ordonne d'une astreinte. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Zoals de tekst nu gesteld is, indien de bevoegde overheid geen
enkele bij de hoofdstraf (herstelling in de oorspronkelijke staat,
ultvoering van de werkzaamheden, enz.) bijkomende maatregel
vraagt, komt de benadeelde derde er bekaaid uit. Hij kan enkel, op
burgerlijk vlak, schadeloosstelling in geld eisen voor de door hem
geleden schade.

De burgerlijke aard van de bijkomende herstellingen die door de
rechtbank worden aanbevolen in het kader van de wet op de
stedebouw en het recht tot een dwangsom te veroordelen om er de
uitvoering van te waarborgen werd door het Hof van Cassatie
erkend in recente uitspraken (Cass. 4.1984, Pas. 1984,1, p. 468).

Indien er goede redenen zijn om er van uit te gaan dat de
overtreder de maatregel niet spontaan zai uitvoeren, kan de
dwangsom het mogelijk maken dat de administratie de werken niet
onder eigen verantwoordelijkheid moet uitvoeren, wat zou neerko-
men op een langdurige en dure gang van"zaken.

Dans 1'etat actuel du texte, si 1'autorite competente ne demande
aucune mesure complementaire a la sanction principale (la remise en
etat, 1'execution de travaux, etc.), le tiers lese se trouve totalement
demuni. II ne peut que reclamer, sur le plan civil, reparation en
especes du dommage qu'il a subi.

La nature civile des reparations accessoires ordonnees par tribunal
dans le cadre de la loi sur 1'urbanisme et le droit de prononcer une
astreinte pour en garantir 1'execution ont ete reconnus par la Cour
de cassation dans des arrets recents (Cass. 4.1984, Pas. 1984, I,
p. 468).

Quand il y a de bonnes raisons de penser que le contrevenant ne
s'executera pas volontairement, 1'astreinte permet d'eviter a 1'admi-
nistration, mais aussi au tiers lese, 1'execution de travaux sous sa
propre responsabilite, suivant une procedure longue et couteuse.

Nr. 364 ?364

Artikel 183 Article 183

1° In het 2de lid de woorden « tweede lid » te vervan-
gen door de woorden « tweede en derde lid » en het
cijfer « 182 » te doen vervallen.

2° Een 4de lid toe te voegen, luidend ;

« Indien de gemachtigde ambtenaar of het College
van Burgemeester en Schepenen nalaten de toepas-
sing te verzoeken van de in lid I bedoelde onm.id.del-
lijke herstellingen kan de burgerlijke parti] de recht-
bank vragen maatregelen te treffen waar hi] het
nodig acht, onverminderd het recht op vergoeding
ten laste van de veroordeelde. De rechtbank kan op
verzoek van de b.urgelijke partij aan de door hem
bevolen maatregel een dwangsom toevoegen. ».

1° An deuxieme alinea, remplacer les mots « alinea 2 »
par « alineas 2 et • 3 » et supprimer le chiffre
« 182 ».

2° Ajouter un quatrieme alinea redige comme suit :

« Si le fonctionnaire delegue ou le college des
' bourgmestre et echevins reste en defaut de demander

{'application des reparations directes visees a I'alinea
I", la partie civile peut demander au tribunal
d'ordonner la ou les mesures qu'il estime appro-
priees, sans prejudice du droit a I'indemnisation a
charge •du condamne. Le tribunal peut, a la
demande de la partie civile, assortir la me&ure qu'il
ordonne d'une astreinte. »
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VERANTWOOKDING

Het amendement wil de symmetrie verzekeren met een voor een
strafrechterlijke rechtbank ingeleid proces (zie amendement op
artikel 180).

JUSTIFICATION

L'amendement vise a assurer la symetrie par rapport a 1'action
introduite devant un tribunal repressif (voir amendement a Parti-
cle 180).

Nr. 365

Artikel 168

Een 2de alinea toevoegen, luidend :

« De Executieve bepaalt de elementen van het dossier
waarvan de gemeenten kopieen moeten afleveren. »

VERANTWOORDING

Een goede informatie verondersteld dat een kopie van sommige
elementen van het dossier zou kunnen worden gemaakt zoals voor
de in Titel II bedoelde plannen.

?365

Article 168

Ajouter un second alinea, redige comme suit:

« L'Executif determine les elements des dossiers dont
les communes sont tenues de delivrer copies. »

JUSTIFICATION

La bonne information suppose qu'une copie de certains elements
du dossier puisse etre faite, comme c'est Ie cas pour les plans vises au
Titre II.

Nr. 366 ?366

Artikel 171 Article 171

In het 2de lid na de woorden « De notaris » de
woorden « of eike andere persoon die een onroerend
goed te koop stelt » in te voegen.

Aux 1" et 2° alineas, inserer apres les mots « Ie
notaire » les mots « ou toute autre personne qui met un
bien immeuble en vente ».

Nr. 367 ?367

Artikel 171bis Article 171bis

Een nieuw artikel 171bis toevoegen :

« ledereen die voor eigen rekening of als tussenper-
soon een goed verkoopt, verhuurt, een erfpacht of een
opstalrecht overdraagt, moet in de hieraan verbonden
reclame de meest recente en de meest nauwkeurige
stedebouwkundige bestemming van dit goed ondubbel-
zinnig aangeven met gebruik van de benamingen voor-
zien in de verschillehde plannen bepaald in Titel II.

Ajouter un nouvel article Yllbis redige comme suit:

« Toute personne qui pour son compte ou a litre
d'intermediate met en vente, o f f r e en location, o f f r e en
emphytheose ou en super fide un bien immobilier, dolt
indiquer, sans equivoque, dans la publicite y relative la
destination urbanlstique la plus recente et la plus precise
de ce bien, en utilisant la denomination prevue aux
differents plans vises au Titre II .

Nr. 368 ?368

Artikel 173 Article 173

Op het einde van het 3° toevoegen : « een reclame te
ontwerpen die niet overeenstemt met de bepalingen van
artikel 171bis ».

Ajouter a la fin du 3°: « ou de realiser line publicite
non-conforme aux dispositions prevues par I'arti-
cle 171bis ».

VERANTWOORDING

Er dient te worden verduidelijkt dat de niet-navolging van de
bepalingen van artikel 171bis een misdrijf is.

JUSTIFICATION

II convient de preciser que Ie non-respect des dispositions de
1'article 171bis constitue une infraction.
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Nr. 369 ?369

Artikel 81 Article 81

Tussen het vvoord « opstal » en het woord « de
verklaring » de woorden « de in de gewestelijke en
gemeentelijke plannen voorziene bestemming » in te
voegen.

Ajouter, entre les mots « superficie » et« la declara-
tion » les mots suivants : « I 'affectation prevue par les
plans regionaux et communaux ».

VERANTWOORDING

De in een authentieke akte vermelde bestemming van een perceel
dat aanleiding geeft tot een transaktie biedt een uitstekend middel
van openbaarmaking en van preventie voor zover het de aandacht
van de verwerver vestigt op de gebruiksmogelijkheden van het goed.

JUSTIFICATION

Vindication, dans un acte authentique, de 1'affectation de la
parcelle qui fait 1'objet de la transaction offre un excellent moyen de
publicite et de prevention dans la mesure ou il attire 1'attention de
1'acquereur sur les possibilites d'utuisation de 1'immeuble.

Nr. 370 ?370

Artikel 89 Article 89

In lid 1, aan het slot de woorden « en in voorkomend
geval, de in de gewestelijke en gemeentelijke plannen
voorziene bestemming vermelden. » toe te voegen.

A la fin de 1'alinea 1" ajouter « et mentionner, Ie cas
echeant, les affectations prevues par les plans regionaux
et communaux. »

VERANTWOORDING

De in een authentieke akte vermelde bestemming van een perceel
dat aanleiding geeft tot een transaktie biedt een uitstekend middel
van openbaarmaking en van preventie voor zover het de aandacht
van de verwerver vestigt op de gebruiksmogelijkheden van het goed.

JUSTIFICATION

L'indication, dans un acte authentique, de 1'affectation de la
parcelle qui fait 1'objet de la transaction offre un excellent moyen de
publicite et de prevention dans la mesure ou il attire 1'attention de
1'acquereur sur les possibilites d'utilisation de 1'immeuble.

Nr. 371 ?371

Artikel 173 Article 173

1. In het 1° na het woord « verval » de woorden
« opschorting of annulering » toe te voegen.

2. In het 2°, na het woord « na », de woorden « de
schorsing of » toe te voegen.

1. Au 1°, ajouter apres Ie mot« peremption », les mots
« a la suspension ou a I'annulation ».

2. Au 2°, ajouter apres Ie mot « apres », les mots « la
suspension ou ».

VERANTWOORDING

Naast de beoogde veronderstellingen - werken uitgevoerd zonder
vergunning of na het verval ervan - dient men eveneens rekening te
houden met de werken uitgevoerd terwiji de vergunning door de
gemachtigde ambtenaar of door uitoefening van een rechtsmiddel
opgeschort of geannuleerd werd.

JUSTIFICATION

A c6te des hypotheses envisagees - travaux executes sans permis
ou apres peremption de celui-ci - il faut egalement prendre en
compte Ie cas de travaux executes alors que Ie permis a ete suspendu
ou annule par Ie fonctionnaire delegue ou par 1'exercice d'un
recours.
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Nr. 372 ?372

Artikel 9 Article 9

Voor artikel 9 in te voegen : « Afdeling I : De
Gewestelijke Ontwikkelingscommlssie ».

Inserer avant 1'article 9 : « Section I" : De la Comls-
sion regionale de developpement ».

VE RANTWOORDING

Omwille van de duidelijkheid van de tekst dienen de artikelen
betreffende de Gewestelijke Commissie en de artikelen betreffende
de overlegcommissies te worden gescheiden.

JUSTIFICATION

II convient, pour la clartiS du texte, de separer les articles qui
traitent de la Commission regionale de ceux qui traitent des
commissions de concertation.

Nr. 373 ?373

Artikel 11 Article 11

Voor artikel 11 in te voegen : « Afdeling I I : De
overlegcommissies ».

VERANTWOORDING

Omwille van de duidelijkheid van de tekst dienen de artikelen
betreffende de Gewestelijke Commissie en de artikelen betreffende
de overlegcommissies te worden gescheiden.

Inserer avant 1'article 11 : « Section I I : Des com-
missions de concertation ».

JUSTIFICATION

II convient, pour la clarte du texte, de separer les articles qui
traitent de la Commission regionale de ceux qui traitent des
commissions de concertation.

Nr. 374 ?374

Artikel 19 Article 19

Eerste lid : « in het jaar volgend op » te vervangen
door « binnen twaalf maanden volgend op ».

Au premier alinea, remplacer « dans 1'annee qui
suit » par « dans les douze mois qui suivent ».

VERANTWOORDING

De zimiie aan de uitdrukking « in het jaar volgend op » in andere
artikelen (23, 35 en 43) wordt gegeven - dit is op het einde van het
kalenderjaar volgend op de vaststelling van het ontwerp-plan - stemt
niet overeen met de wil van de Executieve het definitieve plan te
zien vastgesteld worden ten laatste twaalf maanden na de vaststelling
van het ontwerp.

JUSTIFICATION

Le sens qui est donne dans d'autres articles (23, 35 et 43) a
1'expression « dans 1'annee qui suit » - a savoir : au terme de 1'annee
civile qui suit 1'adoption du projet de plan - ne repond.pas au souci
de 1'Executif de voir le plan definitif adopte au plus tard douze mois
apres 1'adoption du projet.

Nr. 375 ?375

Artikel 21 Article 21

Eerste lid : « binnen het jaar nadat het ontwerp-plan
in werking trad » te vervangen door « binnen twaalf
maanden na de inwerkingtreding van het ontwerp-
plan ».

Au deuxieme alinea, remplacer « dans 1'annee » par
« dans les douze mois ».

VERANTWOORDING

De zin die aan de uitdrukking « in het jaar volgend op » in andere
artikelen (23, 35 en 43) wordt gegeven - dit is op het einde van het
kalenderjaar volgend op de vaststelling van het ontwerp-plan - stemt
niet overeen met de wil van de Executieve het definitieve plan te
zien vastgesteld worden ten laatste twaalf maanden na de vaststelling
van het ontwerp.

JUSTIFICATION

Le sens qui est donne dans d'autres articles (23, 35 et 43) &
1'expression « dans 1'annee qui suit » - a savoir : au terme de 1'annee
civile qui suit 1'adoption du projet de plan - ne repond pas au souci
de 1'Executif de voir le plan definitif adopte au plus tard douze mois
apres 1'adoption du projet.
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Nr.376 ?376

Artikel29 . Article 29

Eerste lid : « in het jaar volgend op » te vervangen
door « Binnen twaalf maanden volgend op ».

VERANTWOORDtNG

De zin die aan de uitdrukking «in hct'jaar volgend op » in andere
artikelen (23, 35 en 43) wordt gegeven - dit is op het einde van het
kalenderjaar volgend op de vaststelling van het ontwerp-plan - stemt
niet overeen met de wil van de Executieve het definitieve plan te
zien vastgesteld worden ten laatste twaalf maanden na de vaststelling
van het ontwerp.

Au premier alinea, remplacer « dans 1'annee qui
suit » par « dans les douze mois qui suivent ».

JUSTIFICATION

Le sens qui est donne dans d'autres articles (23, 35 et 43) a
1'exprcssion « dans 1'annee qui suit » - a savoir : au terme de 1'annee
civile qui suit 1'adoption du projet de plan - ne repond pas au souci
de I'Executif de voir le plan definitif adopte au plus tard douze mois
apres 1'adoption du projet.

Nr. 377 ?377

Artikel 30 Article 30.

Eerste lid : « in het jaar volgend op » te vervangen
door « Binnen twaalf maanden volgend op ».

VERANTWOORDING

De zin die aan de uitdrukking «in het jaar volgend op »in andere
artikelen (23, 35 en 43) wordt gegeven - dit is op het einde van het
kalenderjaar volgend op de vaststelling van bet ontwerp-plan - stemt
niet overeen met de wil van de Executieve het definitieve plan te
zien vastgesteld worden ten laatste twaalf maanden na de vaststelling
van het ontwerp.

Au premier alinea, remplacer « dans 1'annee qui
suit » par « dans les douze mois qui 'suivent ».

JUSTIFICATION

Le sens qui est donne dans d'autres articles (23, 35 et 43) a
1'expression « dans 1'annee qui suit » - a savoir : au terme de 1'annee
civile qui suit 1'adoption du projet de plan - ne repond pas au souci
de I'Executif de voir le plan definitif adopte; au plus tard douze mois
apres 1'adoption du projet.

Nr. 378 ?378

Artikel 31 Article 31

Eerste lid : «binnen het jaar nadat het ontwerp-plan
in werking trad » te vervangen door <•<• binnen twaalf
maanden na de inwerkingtreding van het ontwerp-
plan ».

VERANTWOORDING

De zin die aan de uitdrukking « in het jaar volgend op » in andere
artikelen (23, 35 en 43) wordt gegeven - dit is op het einde van het
kalenderjaar volgend op de vaststelling van het ontwerp-plan - stemt
niet overeen met de wil van de Executieve het definitieve plan te
zien vastgesteld worden ten laatste twaalf maanden na de vaststelling
van het ontwerp.

Au deuxieme alinea, remplacer « dans 1'annee » par
« dans les douze mois ».

JUSTIFICATION

Le sens qui est donne dans d'autres articles (23, 35 et 43) a
1'expression « dans 1'annee qui suit » - a savoir : au terme de 1'annee
civile qui suit 1'adoption du projet de plan - ne repond pas au souci
de I'Executif de voir le plan definitif adopt6 an plus tard douze mois
apres 1'adoption du projet.

Nr. 379 N° 379

Artikel 75

In § 1, zevende lid : toe te voegen : « of van het,
ontwerp-plan voor zover de bepalingen ervan verorde-
nende waarde en bindende kracht hebben ».

VERANTWOORDING

Overeenstemming met het eerste lid van § 1.

Article 75

Au § I"'', alinea 7, ajouter « on. du projet de plan dans
la mesure oil ses dispositions ont valeur reglementaire et
force obligatoire ».

JUSTIFICATION

Mise en concordance avec 1'alinea premier du § 1"
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Nr. 380 N° 380

Artikel 119 Article 119

Eerste lid : « binnen het jaar na » te vervangen door
« Binnen twaalf maanden volgend op ».

VERANTWOORDING

De zin die aan de uitdrukking « in het jaar volgend op » in andere
artikelen (23, 35 en 43) wordt gegeven - dit is op het einde van het
kalenderjaar volgend op de vaststelling van het ontwerp-plan - stemt
niet overeen met de wil van de Executieve het definitieve plan te
zien vastgesteld worden ten laatste twaalf maanden na de vaststelling
van het ontwerp.

Au premier alinea, remplacer « dans 1'annee a
dater » par « dans les douze mois qui suivent ».

JUSTIFICATION

Le sens qui est dome dans d'autres articles (23, 35 et 43) a
1'expression « dans 1'annee qui suit » - a savoir : au terme de 1'annee
civile qui suit Padoption du projet de plan - ne repond pas au souci
de 1'Executif de voir le plan definitif adopte au plus tard douze mois
apres 1'adoption du projet.

Nr. 381 ?381

Artikel 165 Article 165

De titel van het hoofdstuk II te vervangen door de
volgende nieuwe titel : « Inlichtingen en informatie ».

VERANTWOORDING

Aanpassing van de titel in functie van de aangenonaen amende-
menten.

Remplacer le titre du chapitre 11 par le titre nouveau
suivant: « Des renseignements et informations ».

JUSTIFICATION

Adaptation du litre en fonction des amendements adoptcs.

Nr. 382 ?382

Artikel 170 Article 170

In de franse tekst, in de titel van de afdeling III, de
termen « non batis » te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Aanpassing van de titel naar aanleiding van het voor artikel 170
aangenomen amendement.

Dans le titre de la section III, supprimer les termes
« non batis ».

JUSTIFICATION

Adaptation du titre consecutive a 1'amendement adopte pour
1'article 170.

Nr. 383 ?383

Artikel 171 Article 171

De titel van de afdeling IV te vervangen door de
volgende nieuwe titel: « De reclame voor de verkoop en
de verhuring ».

VERANTWOORDING

Aanpassing van de titel naar aanleiding van de aanneming van het
amendement waarbij een artikel Y1\bis wordt ingelast.

Remplacer le titre de la section IV par le titre
nouveau suivant : « De.la publicite relative a la vente et
a la location ».

JUSTIFICATION

Adaptation du titre consecutive SL 1'adoption de 1'amendeinent
inserant un article nibis.

Nr. 384 ?384

Artikel 9 Article 9

Zesde lid ; de tweede zin te vervangen door : « Bij
ontstentenis van eenparigheid bestaat het advies uit de
weergave van alle standpunten die tijdens de werkzaam-
heden naar voor werden gebracht ».

Au 68 alinea, remplacer la deuxieme phrase par : « A
defaut d'unanimite, I'avis consiste en la reproduction de
toutes les opinions exprimees lors des travaiix ».
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VERANTWOORDING

Deze formele verduidelijking is opportuun om een verkeerde
interpretatie van het aangenomen amcndement nr. 87 te vermijden
waarbij een gebrek aan eenparigheid als een gebrek aan advies zou
worden beschouwd.

JUSTIFICATION

II est opportun d'apporter cette precision formelle afin d'eviter
une interpretation erronee de 1'amendement 87, adopte, selon
laquelle en 1'absence d'unaiumite il n'y aurait pas d'avis.

Nr. 385 N0 385

Artikel 23

Het vierde lid te vervangcn door het volgende nieuwe
lid : « Met uitzondering van de in het eerste lid bedoelde
bepalingen betreffende de bodembestemming houdt het
gewestelijk ontwikkelingsplan op te gelden zodra de
Executieve het nieuwe gewestelijk ontwikkelingsplan
heeft vastgesteld, overeenkomstig de procedure voor-
wn in de artikelen 18 en 19, o f b i j ontstentenis hiervan
aan het einde van hetjaar dot volgt op de installatie van
de nieuwe Brnsselse Hoofdstedelijke Raad. »

.Article 23

Remplacer Ie 4° alinea par I'alinea nouveau suivant :
« A I'exception des dispositions relatives a ['affectation
du sol visees au premier alinea, Ie plan regional de
developpement cesse de produire ses effets des que
I'Executif a approuve Ie nouveau plan regional de
developpement, conformement a la procedure prevue
aux articles 18 et 19, ou a defaut, au terme de I'annee
qui suit I'installation du nouveau Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale. »

VERANTWOORDING

Deze verbeterde redactie verduidelijkt de opeenvolging van de
gewestelijke ontwikkelingsplannen, werk van de opeenvolgende
Executieven.

JUSTIFICATION

Cette redaction amelio.ree precise la succession des plans regio-
naux de developpement, ceuvre des Executifs successifs.

Nr. 386 ?386

Artikel 35 Article 35

Dit artikel te vervangen door het volgend nieuw
artikel: « Eike gemeente van het Gewest neemt uit eigen
beweging een gemeentelijk ontwikkelingsplan aan in het
jaar dat volgt op de installatie van de gemeenteraad. Bij
ontstentenis hiervan neemt zij een dergelijk plan aan
binnen de haar door de Executieve opgelegde termijn. »

Remplacer cet article par 1'article nouveau suivant :
« Chacune des communes de la Region adopte d'initla-
tive un plan communal de developpement dans I'annee
qui suit I'installation du conseil communal. A defaut, il
adopte un tel plan dans Ie delai qui lui est impose par
I'Executif. »

VERANTWOORDING

Er dient te worden verduidelijkt dat de aanneming uit eigen
beweging in het jaar volgend op de installatie van de gemeenteraad
dient te geschieden, daar het onder de vorige gemeenteraad
uitgewerkte plan ten laatste bij het einde van dat jaar ophoudt te
gelden. De aanneming van het eerste gemeentelijk ontwikkelings-
plan zai bijgevolg pas gebeuren na de installatie van de volgende
gemeenteraad.

JUSTIFICATION

11 convient de preciser que 1'adoption d'initiative doit intervenir
dans I'annee qui suit 1'installation du conseil communal. Ie plan
concu sous Ie precedent conseil communal cessant ses effets au plus
tard au terme de cette annee. En consequence, 1'adoption du
premier plan communal de developpement n'interviendra qu'apres
1'installation du prochain conseil communal.

Nr. 387 N° 387 •

Artikel 43 Article 43

Het vierde lid te vervangen door het volgende nieuwe
lid:

Remplacer Ie quatrieme alinea par I'alinea nouveau
suivant:



A-108/2- 90/91 - 532 - A-108/2- 90/91

« Met uitzondering van de in het eerste lid bedoelde
bepalingen betreffende de bodembestemming houdt het
gemeentelijk ontwikkelingsplan op te gelden zodra de
Executieve het nieuwe gemeentelijk ontwikkelingsplan
heeft goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkom-
stig de procedure voorzien in de artikelen 38 tot 41, of
bij ontstentenis hiervan aan het einde van het jaar dat
volgt op de installatie van de nieuwe gemeenteraad. »

A {'exception des dispositions relatives a I'affectation
du sol visees au premier alinea, Ie plan communal de
developpement cesse de produire ses effects des que
I'Executif a approuve Ie nouveau plan communal de
developpement adopte par Ie conseil communal, con-
formement a la procedure prevue aux articles 38 a 41,
ou a defaut, au terme de I'annee qui suit V installation du
nouveau conseil comunal. »

VERANTWOORDING

Deze verbeterde redactie verduidelijkt de opeenvolging van de
gemeentelijke ontwikkelingsplannen die door de opeenvolgende
gcmeenteraden werden aangenomen.

JUSTIFICATION'

Cette redaction amelioree precise la succession des plans commu-
naux de developpement, adoptes par les conseils communaux
successifs.

Nr. 388 N0 388

Artikel 66

A. Het eerste lid te vervangen door het volgende eerste
en tweede lid :

« Het onteigeningsplan wordt onderworpen aan de
in de artikelen 110 en 111 bedoelde speciale regelen
van openbaarmaking.

De duur van het openbaar onderzoek wordt op
dertig dagen bepaald. De eigenaars van de goede-
ren, gelegen binnen de omtrek van de te onteigenen
goederen, warden er vooraf persoonlijk, schriftelijk
en in hun woonplaats in kennis van gesteld dat het
plan in het gemeentehuis ter image ligt. »

B. Het tweede lid te vervangen door het volgende :

« Wordt het onteigeningsplan evenwel terzelfder tijd
met het bijzonder bestemmingsplan opgemaakt, dan
wordt het onteigeningsplan onderworpen aan de
formaliteiten, bepaald voor de uitwerking van dit
plan, onverminderd de in het tweede lid voorziene
bepalingen. »

Article 66

A. Remplacer Ie premier alinea par les alineas nou-
veaux suivants :

« Le plan d'expropriation est soumis aux mesures
particulieres de publicite visees aux articles 110 et
111.

La duree de I'enquete publique est fixee a. trente
jours. Prealablement, les proprietaires des biens
compris dans le perimetre des immeubles a exprop-
rier sont avertis individuellement, par ecrit et a
domicile, du depot du projet a la maison commu-
nale. »

B. Remplacer le deuxieme alinea par 1'alinea suivant:

« Toutefois, lorsque le plan d'expropriation est
dresse en meme temps que le plan particulier
d'affectation du sol, il est soumis aux formalites
prevues pour {'elaboration de ce dernier, sans preju-
dice des dispositions prevues au deuxieme alinea. »

VERANTWOORDING

A. De procedures van openbaar onderzoek die inzake stedebouw
gewoonlijk voorgeschreven zij'n, dienen te worden toegepast op
de procedures van openbaar onderzoek betreffende de onteige-
ningsplannen.

B. Wanneer het onteigeningsplan terzelfder tijd met het bijzonder
bestemmingsplan wordt opgemaakt, kan het dezelfde procedure
volgen.

JUSTIFICATION

A. II convient d'etendre les procedures d'enquete habituellement
prescrites en matiere d'urbanisme aux procedures d'enquete
publique relatives aux plans d'expropriation.

B. Lorsque le plan d'expropriation est elabor6 en meme temps que
le plan particulier d'affectation du sol, il peut suivre la meme
procedure.
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Nr. 389 ?389

Artikel 67 Article 67

A. Het eerste lid te vervangen door het volgende
nieuwe lid :

« Wanneer de onteigening wordt gevorderd met het
oog op de uitvoering van het gewestelijk ontwikke-
lingsplan, van het gewestelijk bestemmingsplan of
van een gemeentelijk ontwikkelingsplan, wordt het
onteigeningsplan na het advies van de overlegcom-
missie en voor de beslissing van de Executieve aan
de Gewestelijke Commissie ter advies voorgelegd. »

B. Het tweede lid te doen vervallen.

A. Remplacer Ie premier alinea par 1'alinea nouveau
suivant :

« Lorsque ^'expropriation est poursuivie en vue de
la realisation duplan regional de developpement, du
plan regional d'affectation du sol ou d'un plan
communal de developpement, Ie plan d'expropria-
tion est soumis apres I'avis de la commission de
concertation et avant la decision de I'Executif a I'avis
de la Commission regionale. »

B. Supprimer Ie deuxieme alinea.

VERANTWOORDING

A. en B. Toevoeging en schrapping naar aanleiding van het
amendement voorgesteld voor artikel 66.

JUSTIFICATION

A. et B. Ajout et suppression consecutifs El 1'amendement propose
pour 1'article 66.

Nr. 390 ?390

Artikel 72 Article 72

In het tweede lid na « 66 », « tweede lid » te doen
vervallen.

Au deuxieme alinea, apres « 66 » supprimer « 2°
alinea ».

VERANTWOORDING

Overeenstemming met het voor artikel 66 voorgestelde amende-
ment.

JUSTIFICATION

Mise en conformite avec 1'amendement propose pour 1'article 66.

Nr. 391 ?391

Artikel 83 Article 83

Eerste lid : « alsmede » te vervangen door « en » en
na « artikelen 113 en 124 » de termen « en in geval van
beroep het Stedebouwkundig College en de Executie-
ve » toe te voegen.

Au premier alinea, remplacer « ainsi que » par « et »
et ajouter apres « aux articles 113 et 124 » les termes
« ainsi qu'en cas de recours, Ie College d'urbanisme et
I'Executif ».

VERANTWOORDING

In geval van beroep voor het Stedebouwkundig College of voor de
Executieve moeten deze instanties de mogelijkheid hebben deze
vergunningen afhankelijk te maken van stedebouwkundige lasten
met inachtneming van de bepalingen van dit artikel zoals de
overheid die de vergunning in eerste instantie afgeeft.

JUSTIFICATION

En cas de recours au College d'urbanisme ou a I'Executif, ces
instances doivent pouvoir assortir les permis de charges d'urbanisme
dans Ie respect des dispositions de cet article de la meme maniere
que 1'autorite qui dejivre Ie permis en premiere instance.
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Nr. 392

Artikel 84

Op het einde van het eerste lid toe te voegen :

« of indien hi] in voorkomend geyal de bij toepassing
van artikel 83 opgelegde lasten met heeft uitgevoerd. »

VERANTWOORDING

De niet-inachtneming van de stedebouwkundige lasten leidt tot
het verval van de vel-gunning.

?392

Article 84

Ajouter a la fin du premier alinea :

« ou encore s'il n'a pas, Ie cos echeant, mis en oeuvre les
charges imposees en application de I'article 83. »

JUSTIFICATION

Le non-respect des charges d'urbanisme entratne la pfiremption
du permis.

Nr. 393 ?393

Artikel 95 Article 95

Na de eerste zin de nieuwe volgende zin in te voegen :

« De vergunning vervalt eveneens indien de houder
ervan binnen deze termijn de bij toepassing van artikel
94 opgelegde lasten niet heeft uitgevoerd of de financiele
waarborgen niet heeft verstrekt. »

Inserer apres la premiere phrase, la phrase nouvelle
suivante :

« Le permis est egalement perime si dans ce meme
delai le titulaire n 'a pas execute les charges ou fourni les
garanties financieres imposees en application de ['arti-
cle 94. »

VERANTWOORDING

De niet-inachtneming van de stedebouwkundige lasten leidt tot
het verval van de vergunning.

JUSTIFICATION

Le non-respect des charges d'urbanisme entratne la peremption
du permis.

Nr. 394 ?394

Artikel 113 Article 113

A. In § 1, eerste lid : « advies » te vervangen door
« verslag ».

B. In § 3, tweede lid: « § 4 » vodr het lid toe te voegen.

De §§ 4 en 5 vvorden 5 en 6.

A. AU § I", premier alinea, remplacer « de 1'avis » par
« d'un rapport ».

B. Au § 3, deuxieme alinea, ajouter « § 4 » devant
I'alinea.

Les §§ 4 et 5 deviennent 5 et 6.

VERANTWOORDING

A. Het is niet.oppoytuun van het advies te spreken van een overheid
die de uiteindelijke beslissingsmacht heeft.

B. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de algemene
regel en de in het tweede en het derde lid van de oude § 3
bedoelde bijzondcre gevallen.

JUSTIFICATION

A. II est inopportun de parier de 1'avis d'une autorite qui detient en
finale le pouvoir de decision.

B. II convient de distinguer la regle gendrale des cas particuliers
vises par les deuxieme et troisieme alineas du § 3 ancien.
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^r. 395

Artikel 193

L « § 1 » v66r het artikel toe te voegen.

I. Een nieuwe paragraaf als volgt toe te voegen :

« § 2. - In afwijking van artikel 23 kan de Executieve
bij een met redenen omkleed besluit beslissen dat het
eerste gewestelijk ontwikkelingsplan blijft gelden
gedurende de hele legislatuur volgend op degene
waarin het plan werd vastgesteld. »

VERANTWOORDING

Het eerste gewestelijk plan zai in de twee'de helft van de
sgislatuur worden vastgesteld. Het is bijgevolg nuttig de volgende
Sxecutieve de mogelijkheid te geven over de verienging van de
eldigheid gedurende de volgende legislatuur te beslissen.

N° 395

Article 193

A. Ajouter « § 1" » devant Particle.

B. Ajouter un paragraphe nouveau redige comme
suit:

« § 2. - Par derogation a {'article 23, I'Executif pent
decider par arrete motive que Ie premier plan
regional de developpement pourra poursuivre tous
ses effets pendant la duree de la legislature qui suit
directement celle au cows de laquelle il a ete
arrete. »

JUSTIFICATION

Le premier plan regional sera adopte dans la deuxieme moitie de
la legislature. II est done utile de donner au prochain Executif la
faculte de decider de prolonger sa validite pendant la prochaine
legislature.
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1. ADVffiS
VAN HET «ATELIER DE RECHERCHE

ET D'ACTION URBAINES» (v.z.w.)

Bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad werd een ontwerp van
ordonnantie ingediend ter vervanging van de wet van 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw. Er weze
aan herinnerd dat het Gewest op dat.stuk de volledig bevoegdheid
heeft. Het is verheugend dat de Brusselse Executieve wets- en
reglementaire bepalingen aanneemt die nauwer aansluiten bij de
problemen met betrekking tot de toekomst van het stedelijk milieu.

Van 18 tot 22 maart 1991 heeft het ARAU zijn 22' «Ecole
urbaine » aan een diepgaand onderzoek gewijd van de zin van deze
nieuwe ordonnantie in het licht van zijn doelstellingen. Deze zijn
enerzijds de democratisering van het besluitvormingsproces en
anderzijds de reconstmctie van de stad als plaats waar diverse sociale
en culturele activiteiten naast elkaar bestaan.

I. DE DEMOCRATISERING VAN HET BESLUITVORMINGS-
PROCES

1. De tekst verleent een stevige juridische basis aan het overleg
(artikelenS, 11,109,110).

2. Er wordt voorzien in een jaarlijks , verslag over de stand van
zaken en de vooruitzichten inzake stedebouw en over de uitvoering
van de gewestelijke en gemeentelijke plannen (artikel 4).

Het ARAU is echter bezorgd over het feit dat deze inventaris
geen betrekking heeft op de bouw- (en verkavelings)vergunningen
en met geen woord rept over de wijzigingen in de bestemming van de
bestaande gebouwen (artikel 80, 5°).

3. De inwoners van een wijk krijgen de mogelijkheid een bijzon-
der bestemmingsplan te bekomen (artikel 49).

Het ARAU vreest echter dat de deftige buurten die bij machte
zijn zich te beschermen, meer voordeel uit deze bepaling zullen
halen dan de migrantenwijken die door de grote projectontwikke-
laars begeerd worden.

4. Een positief punt is dat de Gewestelijke Ontwikkelingscommis-
sie elk jaar een verslag over haar activiteiten moet overhandigen
(artikel 9).

Het ARAU meent echter dat de lijst van de op de vergaderingen
aanwezige leden als bijiage bij dat verslag moet worden gevoegd.

5. Volgens het ARAU moet elk drukwerk dat de verkoop of de
verhuur van gebouwen of delen ervan aankondigt, de zone van het
gewestelijke bestemmingsplan vennelden waar het gebouw gelegen is.

U. DE KOPPELING VAN DE ONTWIKKELINGSPLANNEN
EN DE BESTEMMINGSPLANNEN

1. De ordonnantie bepaalt dat het Gewest en de gemeenten
ontwikkelingsplannen vaststellen, die zowel economisch, sociaal als
esthetisch opgevat zijn en tot doel hebben het leefmilieu te
beschermen en te verbeteren. Deze plannen'worden om de 5 jaar
herzien. De bestemmingsplannen. zijn de concretisering op het
terrein van de opties van deze ontwikkelingsplannen.

N.B. De ontwikkelingsplannen bevatten grafische gegevens die de
gegevens van de bestemmingsplannen vervangen.

2. De fundamentele optie om de economische planning voorrang
te verlenen, hetgeen de hele ordonnantie kenmerkt, kan volgens het
ARAU niet worden gehandhaafd, en dit om de volgende redenen:

1. AVIS
DE L'ATELIER DE RECHERCHE

ET D'ACTION URBAINES (a.s.b.l.)

Le Conseil Regional de Bruxelles est saisi d'un projet d'ordon-
nance voulant remplacer la loi de 1962 organique de 1'amenagement
du territoire et de 1'urbanisme. On se souviendra qu'en cette matiere
les competences regionales sont pleines et entieres. D est heureux de
voir que 1'Executif bruxellois adopte des dispositions 16gales et
reglementaires plus proches des problemes lies a 1'avenir du milieu
urbain.

Du 18 au 22 mars 1991,- 1'ARAU a consacre sa 22eme Ecole
urbaine a 1'examen approfondi du sens de cette nouvelle ordonnance
a la lumiere des objectifs qu'il poursuit. Ceux-d sont, d'une part, la
democratisation du processus de decision, d'autre part, la recon-
struction de la ville en tant que lieu de coexistence des diversites
sociales, culturelles, d'activites.

I. LA DEMOCRATISATION DU PROCESSUS DE DECISION

1. Le texte donne une base juridique solide SL la concertation (art.
8, 11, 109, 110).

2. Est prevu un rapport annuel sur 1'etat et les previsions en
matiere d'urbanisme et sur 1'execution des plans regionaux et
communaux (art. 4).

Cependant 1'ARAU est inquiet de constater que ce bilan ne porte
pas sur les permis de batir (et de lotir) et qu'il ne dit rien quant aux
modifications de 1'utilisation des batiments existants (art. 80, 5°).

3. La possibilite est domlee aux habitants d'un quartier d'obtenir
un Plan particulier d'Affectation du Sol (art. 49).

Cependant 1'ARAU craint que cette disposition profite davantage
aux quartiers bourgeois capables de se proteger qu'aux quartiers
peuples d'immigres, objets de convoitise de la grande promotion.

4. II est positif d'obliger la Commission regionale de developpe-
ment a remettre un rapport annuel sur ses activite (art. 9).

Cependant 1'ARAU estime que la liste des membres presents aux
reunions doit etre annexee a ce rapport.

5. Pour 1'ARAU, tout imprime annongant la vente ou la location
d'immeubles ou parties d'immeuble doit porter mention de la zone
du Plan regional d'Affectation du Sol ou il se trouve.

• n. LA LIAISON DES PLANS DE DEVELOPPEMENT ET DES
PLANS D'AFFECTATION DU SOL

1 L'ordonnance prevoit que la Region et les communes adoptent
des plans de developpement concus du point de vue economique,
social et esthetique, et dans le but de preserver et d'ameliorer
1'environnement. Ces plans sont revus tous les 5 ans. Les plans
d'affectation du sol transcrivent sur le terrain les options de ces plans
de developpement.

N.B. Les plans de developpement comprennent des donnees
graphiques qui remplacent les donnees des Plans d'Affectation du Sol.

2. L'option fondamentale de donner une primaute a la planifica-
tion economique, ce qui traverse toute 1'ordonnance, ne peut pour
1'ARAU etre maintenue. En effet:
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a) De economische en sociale planning is een illusie:
- geen precedent in Belgie;
- geen statistische instrumenten die ze mogelijk zou maken;
- geen politieke consensus in deze stad;
- Europese en internationale context van vrijheid voor de onderne-

mingen.
b) Economische en ruimtelijke planning hebben een verschillend

tijdskarakter (ter illustratie, zie de geschiedenis van de ITT-
toren).

3. Er weze opgemerkt dat de ontwikkelingsplannen met geen
woord over de cultuur reppen, terwiji men toch weet hoezeer de
culturele voorzieningen in de stad (bioscopen, enz...) worden
bedreigd.

4. Standpunt van het ARAU

Het ARAU is ervan overtuigd dat de economische en sociale
slagvaardigheid van een stad uitsluitend van de kwaliteit van het
stadsleven afhangt, De stadscultuur is een bron van verrijking en
bepaalt de aantrekkingskracht. Deze stadscultuur (in de mime zin
van het woord en in de betekenis dat de stad een plaats is waar het
plezant is te wonen, met andere mensen in contact te komen en zich
te verplaatsen) maakt deel uit van de ruimtelijke ordening. Bijgevolg
moeten de bestemmingsplannen voorrang hebben op de rest.

Voorrang verlenen aan zogenaamde ontwikkelingsplannen komt
er bovendien op neer alle macht uitsluitend aan de economische
actoren toe te wijzen en de voorkeur te geven aan een beleid op
korte termijn.

Indien men deze weg volgt, dan kunnen de stadsoverheden al te
gemakkelijk dereguleren.
a) De ontwikkelingsplannen moeten door een vijfjarenplan voor de

openbare investeringen worden vervangen.
b) De ontwikkelingsplannen mogen geen enkel grafisch voorschrift

bevatten.

Alleen de bestemmingsplannen mogen inzake ruimtelijke orde-
ning van de stad een verordenend karakter hebben.

III. DE WETTELIJKE VASTSTELLING VAN CRITERIA
VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

De ordonnantie neemt in haar grote lijnen de wet van 1962 over.
Ze is dus een procedurewet. Behoudens enkele zinspelingen op
doelstellingen zoals ontwikkeling in het sociaal, economisch, esthe-
tisch vlak en inzake leefmilieu (en zuinig bodembeheer - artike) 2),
wordt de lezer geenszins over zijn toekomst ingelicht. Deze zou door
ontwikkelingsplannen worden bepaald, waarvan wij zojuist de
onmogelijkheid hebben vastgesteld.

Het ARAU begrijpt niet waarom de tekst niet enkele materiele
criteria die doelstellingen van ruimtelijke ordening vastellen, zou
bepalen.

In een artikel moet worden verduidelijkt dat de stedebouwkun-
dige beslissingen door de volgende doelstellingen worden inge-
geven: '

1" toename van het aantal wbningen in eike wijk;

2° vermindering van het pendelverkeer van buiten de agglomera-
tie; voorrang (investeringen en beleid) aan het openbaar
vervoer; reconversie van de openbare ruimten in plaatsen van
collectief leven;

3° creatie van ruimte voor de secundaire sector;

4° verplichting tot gelijktijdige bouw van kantoren en woningen
(of tot andere sociale en culturele investeringen) in de admini-
stratieve zones;

a) La planification economique et sociale est un leurre:
- pas de precedent en Belgique;
~ pas d'outils statistiques qui la permettraient;
- pas de consensus politique dans cette ville;
- contexte europeen et mondial de liberte de 1'entreprise.

b) La. planification economique a une temporarite differente de la
planification spatiale (a litre d'illustration, voir 1'histoire de la
tour ITT).

3. A noter que les plans de developpement n'abordent pas Ie
chapitre de la culture. On sait pourtant combien sont menacees les
infrastructures culturelles de la ville (cinemas, etc...).

4. Position de 1'ARAU

L'ARAU est convaincu du fait que Ie dynamisme economique et
social d'une ville releve uniquement de la quality de la vie urbaine
qui est offerte. C'est la culture urbaine qui est source de richesse et
facteur d'attraction. Cette culture urbaine (au sens large du terme et
au sens ou la ville est plaisir d'habiter, de rencontrer d'autres et de se
deplacer) releve de 1'amenagement du temtoire. Par consequent, les
Plans d'Affectation des Sols doivent avoir la primaute sur Ie reste.

De plus, donner la priorite a de soi-disants plans de developpe-
ment revient a donner tout Ie pouvoir aux seuls agents economiques
et a privilegier Ie court terme sur Ie long terme.

Suivre cette vbie est offrir aux autorites de la ville la facilite de la
deregulation.
a) Les plans de developpement doivent etre remplaces par 1'adop-

tion d'une programmation a 5 ans des investissements publics,
b) Les plans de developpement ne peuvent contenir aucune pres-

cription graphique.

Les plans d'affectation du sol doivent seuls etre reglernentaires en
termes d'amenagement urbain.

in. LA FIXATION LEGALE DE CRITERES D'AMENAGE-
MENT

L'ordonnance reprend dans ses grandes lignes la loi de 1962. Elle
est done une loi de procedure. A part quelques allusions a des
objectifs tels que developpements social, economique, esthctique et
environnemental (et pareimonies - art. 2), Ie lecteur de ce texte n'est
nullement renseigne sur son avenir. Celui-ci serait fixe par des plans
de developpement dont on vient de voir 1'impossibilite.

L'ARAU ne voit pas pour quelles raisons Ie texte ne definirait pas
quelques criteres materiels qui fixent des objectifs d'amenagement.

Un article doit preciser que les decisions d'urbanisme sont guidees
par:

1" 1'objectif de multiplier Ie nombre de logements dans chaque
quartier;

2° les objectifs de diminuer la navette exterieure a ['agglomera-
tion; de donner la priorite (investissements et gestion) aux
transports en commun publics; de faire des espaces publics des
lieux de vie collective;

3° 1'objectif d'assurer la presence d'espaces destines au secteur
secondaire;

4° 1'objectif d'imposer Ie developpement simultan6 de bureaux et
de logements (ou d'autres investissements sociaux et culturels)
dans les zones administratives;
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5° bescherming van het bebouwd en natuurlijk patrimonium en,
met het oog hierop, vaststelling van een moratorium van
10 jaar voor eike afbraak van een v66r 1950 opgericht gebouw;

6° oprichting van culturele voorzieningen.

rV. DE ROL VAN HET GEWEST

1. De ordonnantie innoveert geenszins inzake afgifte van bouw-
(of verkavelings-) vergunningen noch inzake procedure tot vaststel-
ling van de plannen. Inderdaad, bijvoorbeeld:
- de bouwvergunningen behoreri, indien er een BBP bestaat, tot de

bevoegdheid van de gemeenten (maar zij kunnen worden opge-
schort en vernietigd);

- de gemeentelijke plannen (BBP) worden door de gemeenten
vastgesteld.

Maar het ARAU weet dat deze bevoegdheden formeel (en soms
schadelijk) zijn. Zij vormen een schijndemocratie, aangezien alle
beslissingen in feite door het Gewest worden genomen.

2. Het ARAU neemt het volgende standpunt in:
a) Alle bestemmingsplannen moeten door de Gewestraad (en niet

door de Executieve) worden goedgekeurd, na advies van de
gemeenten, van de Gewestelijke Commissie en van de Overieg-
commissie.

b) De bouwvergunningen moeten uitsluitend door het Gewest
worden uitgereikt, na advies van dezelfde instanties.

Deze bepalingen vereenvoudigen op fundamentele wijze de
besluitvorming en verkorten de termijnen. De echte indieners zijn
bekend. De democratische controle is doeltreffender. De naleving
van de doelstellingen van het plan wordt beter gewaarborgd.

5° 1'objectif de preserver Ie patrimoine bati et naturel et a cette fin
de fixer un moratoire de 10 ans a toute demolition d'immeubles
construits avant 1950;

6° 1'objectif d'assurer les infrastructures culturelles.

IV. LE ROLE DE LA REGION

1. L'ordonnance n'innove nullement en matiere de delivrance de
permis de batir (ou de lotir) ni dans la procedure d'adoption des
plans. En effet, par exemple:
- les permis de batir sont, s'il y a PPAS, de la competence des

communes (mais ils peuvent etre suspendus et annules);

- les plans communaux (PPAS) sont adoptes par les communes.

Mais 1'ARAU sait que ces competences sont formelles (et parfois
perverses). Elles sont un trompe-l'osil de democratic. Car en fait
toutes les decisions sont prises par la Region.

2. La position de 1'ARAU est la suivante:
a) Tous les plans d'affectation du sol sont approuves par le Conseil

regional (et non par 1'Executif) apres avis des communes, de la
Commission regionale et la Commission de Concertation.

b) Les permis de batir sont delivres par la seule Region apres avis
des memes instances.

Ces dispositions simplifient fondamentalement la prise de deci-
sion, racourcissent les delais. Les vrais auteurs sont connus. Le
controle democratique est plus efficace. Le respect des objectifs du
plan mieux assures.

V. DE WUZIGINGEN EN DE AFWUKINGEN V. LES MODIFICATIONS ET LES DEROGATIONS

1. Het ARAU vreest dat de bepalingen van de ordonnantie al te
gemakkelijk afwijkingen toestaan. Bijvoorbeeld:
- Art. 46: Het bijzondere bestemmingsplan geeft een nadere

omschrijving van... het gewestelijk bestemmingsplan. Maar arti-
kel 47 staat afwijking hiervan toe. Deze afwijking wordt aanvaard
wegens een aantal economische, sociale, culturele of milieube-
hoeften. Dit zet de deur op een kier voor allerlei spitsvondighe-
den, aangezien het steeds mogelijk is te bewijzen dat de behoeften
nieuw zijn.

Volgens het ARAU mogen de nieuwe motiveringen voor een
afwijking uitsluitend van fysische aard zijn.

- Art. 113.§ 2: Deze bepaling, die in 1962 in beperkende zin werd
opgevat, werd steeds op zeer lakse wijze geinterpreteerd, waarbij
de gemachtigde ambtenaar onweerstaanbaar van de voorschriften
afweek ten gunste van projectontwikkelaars.

2. Het ARAU eist de schrapping van artikel 82.

3. Volgens het ARAU blijft het voorwerp van de" wijzigingen zeer
vaag en gevaarlijk voor de rechtszekerheid. Een gewestelijk ontwik-
kelingsplan kan bijvoorbeeld een bestemmingsplan gedeeltelijk
wijzigen. Wie zai hieruit wijs geraken?

4. Het ARAU eist de officiele bekendmaking van alle bouwaan-
vragen die van de bestemmingsplannen afwijken.

VI. DE ONTEIGENING

1. Volgens het ARAU moet de uitvoering van een onteigening
(in al haar vormen) door een openbaar onderzoek worden voorafge-
gaan, zeifs indien er een door de Gewestraad vastgesteld BBP
bestaat.

2. Artikel 52: De door de inwoners aangevraagde BBP's mogen
geen onteigening tot gevolg hebben.

L'ARAU craint que les dispositions de 1'ordonnance autorisent
trop facilement des derogations. Ainsi:
- Art. 46: le Plan particulier d'Affectation du Sol precise en le

completant... le Plan regional d'Affectation du Sol. Mais 1'article
47 permet de deroger. Cette derogation est acceptee pour une
serie de raisons economiques, sociales, culturelles ou d'environne-
ment. Ceci est la porte ouverte sur n'importe quelle argutie
puisqu'il est toujours possible de montrer que les besoins sont
nouveaux.

Pour 1'ARAU, les seuls considerants nouveaux justifiant une
derogation doivent etre de nature physique.

- art. 113. § 2: Cette disposition qui a ete congue en 1962 dans un
sens restrictif a toujours ete interpretee dans un sens laxiste; le
fonctionnaire delegue s'ecartant invinciblement des prescriptions
dans un sens favorable au promoteur.

2. 1'ARAU exige la suppression de 1'article 82.

3. Pour 1'ARAU, la matiere des modifications reste tres confuse
et dangereuse pour la securite juridique. Ainsi un plan de develop-
pement regional peut modifier partiellement un plan d'affectation.
Qui va s'y retrouver?

4. 1'ARAU exige la publication officielle de toutes les demandes
de batir derogeant aux Plans d'Affectation des Sols.

VI. L'EXPROPRIATION

1. Pour 1'ARAU, 1'execution de toute expropriation (sous toutes
ses formes) doit etre precedee d'une enquete publique meme s'il
existe un PPAS adopte par le Conseil regional.

2. Article 52: les PPAS sollicites par les habitants ne peuvent
entralner expropriation.
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3. Artikel 74 is een schande, aangezien het de speculanten de
mogelijkheid geeft op de inwoners rechtstreeks druk uit te oefenen
door onrechtmatig met onteigening te dreigen. Volgens het ARAU
moet dit artikel worden geschrapt.

VII. DE ADMINISTRATIEVE BEROEPEN EN DE HERSTEL-
BETALINGEN

1. Het door de aanvrager ingestelde beroep wordt aan de
Bestendige Deputatie van Brabant onttrokken. Het ARAU vindt
deze bepaling uitstekend. De Bestendige Deputatie is een bestendig
voorbeeld van laksheid. De ordonnantie vervangt de Bestendige
Deputatie door een Stedebouwkundig College (het beroep bij de
Koning wordt tot het beroep bij de Executieve vervangen). Volgens
de ordonnantie kan echter alleen de aanvrager (van de vergunning)
beroep instellen en niet de «buren» of andere rechtspersonen.

Het ARAU eist dat de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen
een beslissing van de administratie ook ''zou bestaan voor de
organisaties van vrijwilligers en voor de «buren» (eigenaars en
huurders).

Volgens het ARAU, dat ervan uitgaat dat alle vergunningen door
de gemachtigde ambtenaar worden verleend, heeft het College van
burgemeester en schepenen het recht om bij het Stedebouwkundig
College beroep in te stellen.

2. De herstelbetalingen.
a) Artikel 183 behoudt de administratie (gemachtigde ambtenaar of

College) het recht voor om herstel in natura bij de rechter aan te
vragen.
Volgens het ARAU moet deze mogelijkheid ook aan de inwo-
ners («buren» of organisaties) worden verleend.

b) De ordonnantie voorziet in drie soorten van straffen (artikel
180).

Het ARAU meent dat alleen het 1° moet worden behouden: het
herstel in de vorige staat en de staking van het ongeoorloofde
gebruik.

Vffl. DE KOPPELING MET HET LEEFMILIEU

Het ARAU verheugt zich over de aangekondigde koppeling van
de ordonnantie op de stedebouw en de ordonnanties tot regeling van
de beoordeling van de milieu-effecten en de milieu-vergunningen.

Het ARAU zai over deze laatste een standpunt innemen, wanneer
de Executieve de teksten bij het bureau van de Gewestraad zai
hebben ingediend.

3. L'article 74 est une ignominie en ce qu'il permet aux specula-
teurs de faire des pressions directes sur les habitants en les menacant
indflment d'expropriation. Pour 1'ARAU, cet article doit etre
supprime.

VH. LES RECOURS ADMINISTRATES ET LES REPARA-
TIONS

1. Le recours du demandeur echappe a la Deputation Perma-
nente du Brabant. L'ARAU estime que cette disposition cst
excellente. La Deputation Permanente est un exemple constant de
laxisme, L'ordonnance remplace la Deputation Permanente par un
College d'urbanisme (le recours au Roi est remplace par le recours a
1'Executif). Mais 1'ordonnance ne prevoit que le recours du deman-
deur (de permis). II exclut le' recours des «voisinsi» ou le recours de
toute personne morale.

L'ARAU exige que la possibilite de recours centre une decision
de 1'administration soil ouverte aux organisations volontaires et aux
«voisins» (proprietaires et locataires).

Dans la logique de 1'ARAU selon laquelle tons les permis sont
accordes par le fonctionnaire delegue, le College des bourgmestre
echevins a droit d'ouvrir un recours devant le College d'urbanisme.

2. Les reparations.
a) L'article 183 reserve a 1'administration,(fonctionnaire delegue ou

College) la possibilite de demander des reparations en nature
devant le juge judiciaire.
Pour 1'ARAU, cette capacite doit etre aussi ouverte aux habi-
tants («voisins» ou organisations).

b) L'ordonnance prevoit trois types de peines (art. 180).

L'ARAU estime que seui le primo doit etre retenu: la remise en etat
et la cessation d'utilisation.

Vm. LA LIAISON AVEC L'ENVIRONNEMENT

L'ARAU se rejouit de la liaison annoncee entre 1'ordonnance sur
1'urbanisme et celles reglant les evaluations des incidences et les
permis d'environnement.

L'ARAU prendra position au sujet de ces dernieres lorsque le
texte en sera depose par 1'Executif sur le bureau du Conseil regional.
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2. ADVIES VAN HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

VAN DE GEMEENTE ELSENE

Gelet op het kapitaal belang van deze ordonnantie voor het
Brusselse Gewest en voor alle gemeenten die er deel van uitmaken,
en meer bepaald voor de toekomst van de gemeente Elsene op
sociaal en economisch gebied, wensen wij te onderstrepen dat alle
opmerkingen, die als bijiage bij dit schrijven zijn gevoegd, op 12
april 1991 door ons Schepencollege werden goedgekeurd.

Sommige punten van administratieve of technische aard kunnen
worden aanvaard omdat zij ten opzichte van de wet van 1962 een
vooruitgang betekenen, maar er zijn veel andere punten die volgens
ons voor kritiek vatbaar zijn en waarvan de belangrijkste worden
samengevat in de hierbijgaande tekst.

Ter aanvulling van deze tekst betreuren wij in het algemeen dat
het ontwerp de procedures tot goedkeuring van de gemeentelijke
plannen nog ingewikkelder maakt door de invoering van een
bijkomende etappe, die van het basisdossier, zonder garantie dat de
termijnen in de praktijk korter zullen zijn.

Bovendien houden de aan de gemeenten opgelegde termijnen
geen rekening met de werkelijkheid en uit de grote ervaring die de
gemeenten in de toepassing van de wet op de stedebouw en de
toepassingsbesluiten ervan sedert een dertigtal jaren hebben opge-
daan, blijkt dat die termijnen in de meeste gevallen niet haalbaar
zijn.

Het blijkt tevens dat de voorgestelde procedures het werk van de
gemeentebesturen aanzienlijk zullen verzwaren, zonder echte garan-
tie dat zij over de noodzakelijke middelen (personeel - informatica -
budget) zullen kunnen beschikken.

Tenslotte is de volledig nieuwe procedure die door artikel 49
wordt ingevoerd en waarbij niet-representatieve minderheden de
mogelijkheid krijgen de gemeenteraad te vragen bijzondere bestem-
mingsplannen uit te werken in de praktijk niet toepasbaar en
daarenboven demagogisch.

Tot besluit hopen wij dat er bij de einddiscussie over het ontwerp
van ordonnantie houdende organisatie van de planning en de
stedebouw in ruime mate met deze bezwaren rekening zai worden
gehouden. Wij moeten inderdaad vaststellen dat veel artikelen van
het ontwerp - naast het feit dat ze moeilijk of niet toepasbaar zijn -
ook een reele poging tot aantasting van de gemeentelijke autonomie
inhouden.

(Bijiage : zie de bijiage bij het advies van de Vereniging van de
Stad en de Gemeenten van Brussel.)

2. AVIS DU COLLEGE
DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS

DE LA COMMUNE D'lXELLES

Devant 1'importance capitale que represente cette' ordonnance
pour la Region de Bruxelles et pour 1'ensemble des communes qui la
composent, et plus particulierement pour 1'avenir social et economi-
que de la commune d'lxelles, nous tenons a souligner Ie fait que
1'ensemble des remarques, jointes a la presente, a recu 1'approbation
de notre College echevinal en date du 12 avril 1991.

Si certains points d'ordre administratif ou technique peuvent etre
retenus, car ils presentent un progres par-rapport a la loi de 1962, il
en existe de nombreux autres qui, a notre avis, sont sujets a critiques
et dont les plus importants sont resumes dans Ie texte que vous
trouverez en annexe.

Complementairement a ce texte, nous devons regretter, de
maniere generate, que Ie projet complique encore les procedures
d'adoption des plans communaux par la creation de 1'etape supple-
mentaire d'un dossier de base, sans garantie de voir, en pratique, les
delais raccourcis.

De meme, les delais imposes aux communes, ne tiennent pas
compte de la reality et sont, la plupart du temps, inapplicables a la
lumiere de 1'experience considerable acquise par les communes dans
1'application de la loi sur 1'Urbanisme et de ses arretes d'application
depuis une trentaine d'annees.

De plus, il apparatt que les procedures proposees representeront
pour les Administrations communales, un alourdissement considera-
ble des taches a executer, sans garantie, pour elles, de disposer avec
certitude, des moyens indispensables (personnel - informatique -
budget).

Enfin, la creation d'une procedure tout a fait nouvelle, definie a
1'article 49 permettant a des minorites non significatives de deman-
der au Conseil communal d'elaborer des plans particuliers - outre
son aspect demagogique - est inapplicable en pratique.

En conclusion, nous esperons qu'il sera largement tenu eompte de
ces observations ou remarques lors des discussions finales du projet
d'ordonnance organique de la Planification et de 1'Urbanisme, car
nous devons constater que nombre d'articles du projet constituent
une tentative d'atteinte reelle a 1'autonomie communale, outre leur
caractere d'application difficile ou impossible.

(Annexe : voir 1'annexe a 1'avis de 1'Association des Ville et
Communes bruxelloises).
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3. ADVIES VAN DE VERTEGENWOORDIGERS
VAN DE BEROEPSORGANISATIES

VAN ARCHITECTEN

3. AVIS EMIS PAR LES REPRESENTANTS
D'ORGANISMES PROFESSIONNELS

DES ARCHITECTES

Het ontwerp van ordonnantie houdende organisatie van de
planning en de stedebouw betreft in de eerste plaats de architecten
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, daar de gevolgen van deze
wetgeving fundamenteel zijn voor hun activiteit.

Door hun specifieke opieiding, hun bevoegdheid terzake, de
rechten en plichten die de wet hun toekent, de bevestiging van hun
statuut in de Europese Richtlijn inzake architectuur voelen de
architecten zich geroepen de overheden van het Hoofdstedelijk
Gewest hun advies mee te delen.

Zij blijven ter beschikking van de Gewestraad om de nodige
verduidelijkingen te geven en zijn verwachten dat de Executieve hen
uitnodigt meer te werken aan de wettelijke opvolging van die
kaderwet en aan de oprichting van de verschillende commissies die
eruit voortvloeien.

Le projet d'Ordonnance organique de la planification et de
1'urbanisme concerne au premier chef les architectes qui exercent
leur profession dans la Region de Bruxelles-Capitale, les implica-
tions de cette legislation etant fondamentales dans le cadre de leur
activite.

Leur formation specifique, leur competence en la matiere, les
droits et les devoirs qui leurs sont reconnus par la lois, la
confirmation de leur statut par la Directive des Communautes
Europeennes dans le domaine de 1'arehitecture, conduisent les
architectes & faire part de leur avis aux Autorites Regionales de
Bruxelles-Capitale.

Us se tiennent a la disposition du Conseil Regional pour apporter
les eclaircissements qui pourraient etre souhaites, et attendent de
1'Executif qu'il les invitent & participer a ['elaboration du suivi legal
de cette loi-cadre et & la mise en place des diverses commissions qui
en decouleront.

ALGEMENE OPMERKINGEN

1. ONDERZOEKSTERMIJN

Eerst en vooral betreuren wij dat er geen limietdatum werd
gesteld alsook dat er geen langere onderzoekstermijn werd toege-
kend om het ontwerp van ordonnantie beter te kunnen analyseren.
De materie en de implicaties ervan zijn te complex en de inhoud te
belangrijk om er zich binnen de gestelde termijn grondig over te
bezinnen.

Nochtans hadden de architecten reeds vanaf januari 1990 hun
belangstelling voor het ontwerp van ordonnantie laten blijken en bij
brief van 22.02.1990 deelde Staatssecretaris Robert HOTYAT mee
dat hij bereid was terzake de architecten te informeren en te horen.

REMARQUES GENERALES.

1. DELAI D'EXAMEN

En premiere remarque nous regrettons qu'une date limite n'ait
pas ete fixee, et qu'un delai d'examen plus long ne soit pas accorde,
pour une meilleure analyse du projet d'Ordonnance. La matiere et
les implications en sont complexes, et 1'objet suffisamment impor-
tant pour qu'une reflexion puisse etre menee S terme.

Pourtant, c'est des le mois de janvier 1990 que les architectes
avaient montre leur interet pour le projet d'Ordonnance, et par sa
lettre du 22.02.1990 Monsieur le Secretaire d'Etat Robert HOTYAT
indiquait qu'il etait pret & informer et ecouter les architectes en cette
matiere.

2. MEMORIE VAN TOELICHTING BIJ DE ORDONNANTIE 2. EXPOSE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE

De memorie van toelichting bij de Ordonnantie geeft een duide-
lijke opsomming van de technische of juridische wijzigingen en
innovaties ten opzichte van de wet van 1962.

Inzonderheid de wil om de diverse beleidsopties inzake ruimtelike
ordening te harmoniseren alsook om de bevolking te informeren en
gehoor te geven lijkt ons uiterst belangrijk; deze wetgeving biedt ons
het vooruitzicht op een beter gestructureerd maar ook dynamischer
beheer van de stad.

De wetgeving van 1962 waarop het ontwerp van ordonnantie
grotendeels is ge5inspireerd was evenwel een technische wet die de
opstelling van en de controle op de stukken en de administratieve
procedures regelde maar geen economische of culturele doelstellin-
gen had.

Volgens sommigen was de wanordelijke ontwikkeling in de
zestiger en zeventiger jaren zeifs ruimschoots te wijten aan de
tekortkomingen van die wet.

Wij betreuren dan ook dat de memorie van toelichting vooraf niet
wijst op het conceptuele belang van de stedebouw en de architectuur
in de stad, en inzonderheid in Brussel dat hoofdstad van Europa wil
worden.

L'expose des motifs de 1'Ordonnance reprend clairement les
modifications et les innovations d'ordre technique ou juridique par
rapport a la Loi de 1962.

En particulier, la volonte de decloisonner les differentes politiques
touchant S 1'amenagement du territoire, ainsi que celle de 1'informa-
tion et de 1'ecoute du public, nous paraissent tout-a-fait importantes,
et offrent par'cette legislation 1'espoir d'une gestion plus structure
mais aussi plus dynamique de la ville.

Toutefois, la legislation de 1962 qui a largement inspire le projet
d'Ordonnance, etait essentiellement une loi technique organisant
1'elaboration et le contr61e des documents et des procedures
administratives, sans objectif economique ni culturel.

Certains ont meme pu declarer que cette loi, par ses lacunes, etait
largement responsable du developpement anarchique des annees
soixante et septante.

Aussi nous regrettons que 1'expos^ dses motifs ne situe pas, en
prealable, 1'importance conceptuelle de 1'urbanismes et de 1'arehi-
tecture urbaine dans la ville, et en particulier a BRUXELLES qui se
veut capitale europeenne.
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Stedebouw en ruimtelijke ordening zijn geen louter technische
noties, maar bovenal de uitdrukking en de keuze van een levensstiji.

Aangezien stadskunst en architectuur in het Westen een van de
belangrijkste beschavingselementen vormen, zouden de Hoofdste-
delijke overheden deze gelegenheid, namelijk de bepaling van een
nieuwe ruimtelijke ordening, moeten aangrijpen om de grote lijnen
uiteen te zetten van de hernieuwing van de stad, die toekomstgericht
is niaar toch het erfgoed daar waar nodig wil vrijwaren.

De stadsruimte is bepalend voor de leefkwaliteit maar dient ook
de harmonische ontwikkeling te bevorderen van diverse krachten,
inzonderheid van de meest creatieve.

Er moet een evenwicht worden gevonden tussen een noodzake-
lijke discipline en de vrijwaring van de vrijheid die nodig is voor de
ontplooiing van de scheppende krachten, kortom van het leven.

Het lijkt ons tenslotte ook aangewezen dat de drie gewesten een
samenwerkingsbeleid uitstippelen om de problemen van natuur-
schap te coordineren en de contimiiteit van het landschap te
vrijwaren.

Hierbij dienen ook de hiermee belaste instanties te worden
bepaald, alsook hun middelen en doelstellingen.

3. HET IMAGO VAN DE STAD

Zoals we uit de memorie van toelichting konden opmaken, wordt"
in de ordonnantie het culturele aspect van het Gewest, zowel de
doelstellingen als de middelen, vrijwel volledig over het hoofd
gezien.

L'urbanisme et 1'amenagement du territoire ne sont pas que des
notions techniques, mais avant tout 1'expression et Ie choix d'^un
mode de vie.

L'art de la ville et 1'architecture etant dans notre monde occidental
1'un des elements marquants de la civilisation, les Autorites de
Bruxelles-Capitale devraient profiter de cette nouvelle definition de
la gestion spatiale pour exposer les grandes lignes d'un renouveau de
la ville, ouvert a 1'avenir tout en assurant la preservation selective de
1'heritage du passe.

L'espace de la ville est determinant d'une qualite de vie, mais il
doit aussi favoriser Ie developpement en cohabitation d'energies
diverses, en particulier les plus imaginatives.

Et un equilibre doit etre recherche entre une necessaire discipline
et la preservation d'un large espace de liberte indispensable a la
creation, done a la vie.

Enfin, il nous parait aussi qu'une politique de liaison doit etre
etablie entre les trois regions contigues pour la coordination des
problemes de voisinage et la continuite du paysage.

Avec la definition des organes qui en sont charges, et leurs
moyens et leurs objectifs.

3. L'lMAGE DE LA VILLE

Comme nous 1'avons cohstate dans 1'expose des motifs, 1'aspect
culturel de la region, tant dans ses objectifs que dans ses moyens
d'application est quasi ignore par 1'Ordonnance.

Welk imago kan hieruit voortvloeien? Quelle image de la ville peut il en decouler?

Wij vinden het dan ook noodzakelijk dat architecten en stede-
bouwkundigen die een visie op de stad en haar toekomst hebben en
ten aanzien van overheid en administratie onafhankelijk zijn,
geraadpleegd worden op alle echelons van de in het ontwerp van
ordonnantie bepaalde commissies en raden (art. 13, 15 en 17).

Vooral het Stedebouwkundig College moet kunnen rekenen op
befaamde architecten, temeer daar de beroepen tegen een weigering
van vergunning heel dikwijis van de ordonnantie zijn hieromtrent
evenwel weinig nauwkeurig.

Artikel 7 van zijn kant bevestigt de functie van «gemachtigd
ambtenaar» en in de tekst is er herhaaldelijk sprake van diens
interventie. In feite beschikt deze ambtenaar over een enorme
bevoegdheid: doorgaans denken wij dat deze bevoegdheid voorna-
melijk van administratieve aard is maar niet zeiden doet hij
suggesties met een esthetisch karakter of neemt hij ter zake
eigenmachtig beslissingen.

Ook blijkt niet duidelijk uit de tekst of het in de diverse stadia van
een vergunning om dezelfde persoon gaat (het overleg op gemeente-
lijk niveau, het onderzoek op gewestelijk niveau, het eventuele
beroep op de Executieve).

Mocht dit het geval zijn, dan lijkt dat niet in overeenstemming te
zijn met de geest van de Europese rechtspraak.

Wij stellen bijgevolg voor, in elk geval op gewestelijk niveau, een
van de overheid onafhankelijke Commissie voor stadsarchitectuw
en -stedebouwkunde op de richten; die Commissie geeft, zoals de
Commissie voor monumenten en landschappen in haar domein,
voorafgaand advies aan de overheid.

Dat advies zou reeds vanaf het voorontwerp kunnen worden
gevraagd. Het advies zou verplicht bij de vergunningen moeten
worden gevoegd, ongeacht of ze toegestaan of geweigerd worden.

Aussi, dans les divers echelons de commissions et conseils prevus
par Ie projet d'Ordonnance (article 13, 15 et 17), nous parait-il
certain que la consultation d'architectes et d'urbanistes sensibles a la
vision de la ville et a son devenir, et independants de tout pouvoir ou
de toute administration, est reellement indispensable.

Tout particulierement en ce qui concerne Ie College d'Urbanisme,
nous voyons la necessite qu'il y ait la des architectes de renom,
d'autant plus que les criteres esthetiques seront souvent preponde-
rants pour les appels aux refus de permis. Or, les dispositions de
1'Ordonnance ne semblent pas precises sur ces points.

D'autre part. 1'article 7 confirme la fonction de «fonctionnaire
delegue», et dans la suite du texte, a plusieurs reprises, il sera
question de son intervention. En pratique ce fonctionnaire est
investi d'enormement de pouvoirs: alors que nous lui voyons
principalement des competences administratives, il lui arrive cou-
ramment d'emettre des suggestions de caractere esthetique, et
meme de prendre des decisions dans ce domaine, sans devoir en
referer a personne.

De plus il n'apparait pas clairement dans les textes s'il reste la
meme personne aux divers stades d'un permis (la concertation au
niveau communal, 1'examen au niveau regional, Ie recours eventuel
a 1'Executif).

Si c'etait Ie cas il semble que cela ne soit pas conforme a 1'esprit de
la juridiction europeenne.

Nous proposons des lors, et en tous cas au niveau regional, 1
mise en place d'une Commission d'architecture et d'urbanisme de la
Ville, independante des Pouvoirs Publics; qui, comme la Commis-
sion des Monuments et des Sites Ie fait en son domaine, donnerait un
avis prealable aux Autorites.

Celui-ci pourrait etre demande des 1'avant-projet. L'avis devrait
obligatoirement etre joint aux permis, qu'ils soient accordes ou
refuses.
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De regelen voor de samenstelling en de werking van die commis-
sie alsook deze waarbij haar rol wordt omschreven zouden in de
onderhavige wetgeving moeten worden opgenomen.

Dergelijke commissies bestaan reeds in andere grote steden van
het land en van Europa.

Wij voegen hierbij als voorbeeld (bijiage 1) een afschrift van de
WET L.I.15 en van het REGLEMENT L.I,16 betreffende de
commissies voor stedebouwkunde en architectuur van de Republiek
en het kanton van Geneve.

Antwerpen heeft een adviesraad opgericht die voornamelijk uit
arehitecten is samengesteld.

Les regles de formation et de fonctionnement de cette commis-
sion, ainsi celles precisant son role, devraient etre incorporees dans
la presente legislation.

De telles commissions existent dans d'autres grandes villes du pays
et d'Europe.

Nous joignons, en annexe 1 et a titre exemplatif, une copie de la
LOI L.I. 15 et du REGLEMENT L.I. 16 relatifs aux commissions
d'urbanisme et d'architecture de la Republique et canton de
GENEVE.

D'autre part, entre autres, la Ville d'Anvers a institue un conseil
d'avis compose majoritairement d'architectes.

4. RECHTSONZEKERHEID 4. INSTABILITE JURIDIQUE

Laten we de opeenvolging van de plannen nagaan: Examinons comment se presente la chalne des plans;

A. Het Gewestelijke ontwikkelingsplan (Gew.OP) A. Le PKD, ou plan regional de developpement

Het plan wordt door de Executieve opgesteld na eike verkie-
zing-v&a de Gewestraad (om de 5 jaar).

En neemt vervolgens het plan aan (max. 1 jaar): die proce-
dure kan dus 2 jaar in beslag nemen.

Het ontwerp-plan stelt de voor 1 jaar geschorste bepalingen
vast van de 3 soorten plannen die ervan afhangen (GBP,
Gem.OP en BBP), terwiji de goedkeuring van het plan de niet-
conforme bepalingen van laatstgenoemde plannen opheft.

Het plan verliest zijn uitwerking op het einde van het jaar
volgend op eike nieuwe verkiezing van de Gewestraad (behalve
wat de bestemmingen betreft).

Het plan is deels richtinggevend en heeft bindende kracht
(bestemmingen).

Le plan est etabli par 1'Executif apres chaque election du
Conseil regional (tous les 5 ans).

L'Executif arrete le projet de plan (1 an max.) puis adopte le
plan (1 an max.): cette procedure peut done s'etendre a 2 ans.

Le projet de plan determine les dispositions suspendues (pour
un an) des 3 types de plans en dependant (PRAS, PCD et
PPAS), tandis que {'adoption du plan abroge les dispositions non
conformes de ces memes plans.

Le plan ocesse d'operer ses e f f e t s au terme de 1'annee suivant
chaque election renouvelant le Conseil regional (sauf en ce qui
concerne les affectations).

Le plan est pour partie indicatif, et par ailleurs obligatoire
(affectations).

B. Het Gewestelijke bestemmingsplan (GBP) B. Le PRAS, ou plan regional d'affectation des sols.
Het plan moot door de Executieve worden opgesteld of

gewijzigd binnea het jaar van de vaststelling van het Gem.OP.
De Executieve stelt het ontwerp-plan (max. 1 jaar) vast en

neemt het plan aan (max. 1 jaar): die procedure kan dus 2 jaar [a
beslag nemen.

Het ontwerp-plan bepaalt de (voor 1 jaar) geschorste bepalin-
gen van de 2 soorten plannen die ervan afhangen (Gem.OP en
BBP), terwiji de vaststelling van het plan de niet-conforme
bepalingen van laatstgenoemde plannen opheft.

Alle bepalingen van het plan hebben bindende kracht.

Le plan doit etre elabore ou modifie par 1'Executif dans
1'annee de 1'adoption du PRD.

L'Executif arrete le projet de plan (1 an max.) puis adopte le
plan (1 an max.); cette procedure peut done s'etendre a 2 ans.

Le projet de plan determine les dispositins suspendues (pour
un an) des 2 types de plans en dependant (PCD et PPAS), tandis
que ['adoption du plan abroge les dispositions non conformes de
ces memes plans.

Le plan est obligatoire en toutes ses dispositions.

C, Het Gewestelijke ontwikkelisgsplan (Gem.OP) C. Le PCD, ou plan communal de developpement.
Het plan wordt na eike gemeenteraadsverkiezmg (om de

67 jaar) opgesteld. Het moet eveneens worden gewijzigd bij
toepassing van de vaststelling of de wijziging van de gewestelijke
plannen.

De Gemeenteraad stelt het plan vast en de Executieve keurt
het goed; de totale termijn voor het opstellen en goedkeuren
wordt niet gepreciseerd maar zai minstens 18 maanden bedragen
en veeleer 2 jaar, op voorwaarde dat alle normaal verloopt.

Bij goedkeuring van het plan worden de niet-conforme bepa-
lingen van de plannen die ervan afhangen (BBP) opgeheven.

Het plan verliest zijn uitwerking op het einde van het jaar
volgend op eike gemeenteraadsverkiezmg (behalve wat de
bestemniingen betreft).

Het plan is deels richtinggevend en heeft bovendien bindende
kracht (bestemmingen).

Le plan est etabli apres chaque election communale (tous les
6 ans). II doit egalement etre modifi6 en application de 1'adop-
tion ou de la modification des plans regionaux.

Le conseil communal adopte, puis 1'Executif approuw le plan,
endeans un delai total d'elaboration et d'approbation non
precise, mais qui peut etre estime au strict minimum a 18 mois,
et plut6t a. 2 ans, pour autant que tout se passe normalement.

Les dispositions non conformes des plans en dependant
(PPAS) sont abrogees par 1'approbation du plan.

Le plan cesse ses e f f e t s au terme de 1'annee suivant chaque
election communale (sauf en ce qui concerne les affectations).

Le plan est pour partie indicatif, et par ailleurs obligatoire
(affectations).
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D. De bijzondere bestemmingsplaanea (BBP's)

Die plannen moeten door het gemeentebestuw opgesteld of
gewijzigd worden bij toepassing van de vaststeiling of de wijziging
van de vorige plannen, op initiatief van de Executieve of op vraag
van de bewoners.

De gemeenteraad stelt het ontwerp-plan voorlopig vast en de
Executieve keurt het goed; de totale termijn voor het opstellen en
goedkeuren wordt niet gepreciseerd maar zai minstens ongeveer 20
maanden bedragen en waarschijniijk meer dan 2jaar.

Alle bepalingen van het plan hebben bindende kracht.

Merken we bovendien op dat het Gew.OP evenals het GBP in
werking treden door de bekendmaking ervan in het Staatsblad; de
ontwerp-plannen treden in werking van zodra ze door de Executieve
zijn vastgesteld en hebben vanaf dat moment dezelfde bindende
kracht en verordenende waarde als het definitieve plan, dus nog
\'66i de officiele bekendmaking: hoe zai de bevolking bevredigend
worden ingelicht, inzonderheid wat de cartografie van het stuk
betreft?

D. Les PPAS, ou plans particuliers d'affectation des sols

Ces plans doivent. etre etablis ou modifies par 1'admioistration
commuaale, en application de 1'adoption ou de la modification des
plans precedents, a 1'initiative de 1'Executif ou a la demande
d'habitants.

Le conseil communal adopte provisoirement Ie projet de plan, et
1'executif I'approuve, endeans un delai total d'elaboration et d'ap-
probation non precise, mais qui peut etre estime au plus strict
'minimum a une vingtaine de mois, et probablement a plus de 2 ans».

Le plan est obligatoire en toutes ses dispositions.

En outre, remarquons que le PRD comme le PRAS entrent en
vigueur par leur parution au Moniteur, en leur etat de projet des
qu'ils sont arretes par 1'Executif et qu'ils ont des ce moment «meme
force obligatoire et meme valeur reglementaire» que le futur plan; et
ce, avant done la publication officielle: comment se. fera la bonne
information du public, en particulier pour la cartographie du
document?

Bcsluiten Conclusions

1. De enge en verplichte koppeling van de diverse stedebouwkun-
dige plannen aan de frequentie van de gewest- en gemeenteverkie-
zingen is verontrustend.

Een harmonische stadsontwikkeling dient veeleer in een klimaat
van sereniteit op lange termijn te gebeuren, zonder al te veel aan
uiteenlopende verplichtingen te zijn onderworpen.

2. Door het voortdurend opstellen en wijzigen van de plannen zai
de planning onophoiidelijk in beweging zijn, hetgeen voor de
gebruikers rechtsonzekerheid zai meebrengen.

Indien de in het ontwerp van ordonnantie bepaalde plannen
worden gehandhaafd, Ujkt het ons derhalve nodig ze aan te vullen
zodat ze voor elkeen toegankelijk zouden zijn:

ENKEL HET LAAGSTE PLAN, HET BBP (OF BIJ ONT-
STENTENIS HIERVAN HET GEM.OP), DAT BIJ DE
GEMEENTE DOOR IEDEREEN KAN WORDEN GERAAD-
PLEEGD, RECHTSGELDIG EN TEGEN DERDEN INROEP-
BAAR ZOU ZIJN en zodat bijgevolg

ENKEL DE GESCHORSTE BEPALINGEN EN DE WIJZI-
GINGEN VAN DE HOGERE PLANNEN, DIE EFFECTIEF-BU
DE DESBETREFFENDE ARTIKELEN VAN DE BBP's (OF BIJ
ONSTENTENIS HIERVAN VAN HET GEM.OP) ZIJN
GEVOEGD, VAN TOEPASSING ZIJN.

De overheid moet instaan voor de opvolging van de wijzigingen en
voor de bekendmaking ervan.

5. TERMINOLOGEE

1. II faut s'inquieter d'une liaison trop etroite et obligee des divers
plans d'urbanisme aux rythmes des elections regionales puis commu-
nales.

II est souhaitable que le developpement de la ville s'opere
efficacement dans une certaine serenity a long terme, sans risque
d'etre trop souvent soumis a des contraintes divergentes.

2. La planification va se developper et evoluer de maniere
permanente, par 1'etablissement puis par des changements de plans
en cascade, creant une insecurite juridique pour les utilisateurs.

Des lors, si les dispositifs prevus au projet d'ordonnance etaient
maintenus, il nous parait qu'il faille au moms les completer de telle
sorte que 1'acces par quiconque en soft possible:

SEUL LE PLAN DE NIVEAU LE PLUS INFERIEUR, LE
PPAS (ou a defaut le PCD), ACCESSIBLE A TOUS DANS
CHAQUE COMMUNE, FASSE FOI ET SOIT OPPOSABLE
AUX TIERS, et que par consequent

NE SOIENT D'APPLICATION QUE LES SEULES DISPOSI-
TIONS SUSPENDUES ET MODIFICATIONS AUX PLANS
SUPERIEURS, QUI AURONT ETE EFFECTIVEMENT
ANNEXEES AUX ARTICLES CONCERNES DES PPAS (ou a
defaut du PCD).

II incombe a 1'administration d'assurer le suivi des modifications et
leur publicite.

5. TERMINOLOGIE

' De oude wet op de sruimtelijke ordening» wordt een ordonnantie
inzake «stedet>ouw'». De oude bouwvergunning wordt «stedebouw-
kundige» vergunning.

De term «stedebouw» wordt dus zowel gebruikt voor het omhak-
ken van bomen... als voor de ruimtelijke ordening van heel een
gewest, hoewel het voorwerp van de stedebouw het ene noch het
andere is, maar zich ergens tussen beide situeert!

L'ancienne loi sd'Amenagement du Territoire» devient une
ordonnance «d'Urbanisme». L'ancien permis «de b3tir» devient
permis «d'urbanisme ». .

Le terme «urbanisme» s'emploie done tant pour un abattage
d'arbre... que pour 1'amenagement de toute une region? Alors que
1'objet de 1'urbanisme n'est ni 1'un ni 1'autre, mais se situe entre les
deux!
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Door termen waarvan de definitie nochtans bestaat, te denature-
ren poogt men de verwarring van noties en gradaties die reeds al te
dikwijis bij de bevolking lieerst, in de hand te werken en zeifs in een
wetgeving te bestendigen.

Dit zai niet zonder gevolgen blijven.

1. De ordonnantie regelt in feite een materie die ruimer is dan de
stedebouw, en het luik inzake de economische planning betreft wel
degelijk de ruimtelijke ordening.

Indien men wil dat de bouwvergunning zowel de bouw, de
afbraak, het rooien als de uithangborden betreft, waarom deze dan
niet gewoon vergunning voor werken te noemen?

Wij veronderstellen ook dat, in het raam van de toepassingsbe-
sluiten, verschillende soorten vergunningen zullen worden vastge-
steld, met telkens een andere samenstelling van het dossier: voor de
bouw, de afbraak, een heel afgeslankte versie voor wijziging van
bestemming, het omhakken van bomen, het plaatsen van uithang-
borden, enz...

On tend a entretenir ainsi, et on confirme meme par une
legislation, une confusion de notions et d'echelles trop courante dans
1'esprit du public, en denaturant des termes dont les definitions
pourtant existent.

Ce qui n'est pas sans consequence.

L'ordonnance couvre, en fait, une matiere plus large quo I'urba-
nisme, et avec Ie volet de la planification economique, c'est bien
d'amenagement du temtoire qu'il s'agit.

Quant au permis de batir, pour couvrir a la fois la construction, la
demolition, 1'abattage d'arbres, les enseignes, ... pourquoi ne pas
1'appeler simplement permis de travatix.

Nous supposons aussi que, dans Ie cadre des arretes d'application,
differents types de permis seront etablis, avec des compositions de
dossier differentes: pour construire, pour demolir, et tres alleges
pour changement d'affectation, abattage d'arbres, placement d'en-
seignes, etc...

6. OPSTELLERS VAN DE ONTWERPEN 6. AUTEURS DE PROJET

De ordonnantie voorziet in erkenningsvoorwaarden voor de
opstellers van gemeentelijke ontwerpen.

Het spreekt vanzelf, maar het is essentieel, dat de waarde van de
ontwerpen die met de uitwerking van de stedebouwkundige instru-
menten, plannen en verordeningen worden belast, een doorslag-
gevend criterium moet zijn.

De beste wet of verordening kan nooit op zichzelf een garantie
zijn van een afdoende resultaat maar is slechts een bescherming.

Er wordt overigens nergens aangegeven hoe de ontwerpers van de
gewestelijke plannen en deze van de stedebouwkundige verorderin-
gen zullen worden gekozen.

7. FILOSOFIE VAN HET ONTWERP

De keuze inzake orientatie, implementatie en controle is uitslui-
tend in handen van de Executieve.

Het is normaal dat in een grote stad het algemeen beleid coherent
moet zijn en dat op de toepassing ervan moet worden toegezien.

Grote algemene regelen zijn dus onontbeerlijk; maar hoever
moeten die gaan?

Men kan zich vragen stellen bij de geplande verscherping van de
«betutteling» van de gemeentebesturen:

- enerzijds stellen wij immers een algemene tendens tot decentrali-
satie van het beheer vast (In Frankrijk worden de grote lijnen van
de ruimtelijke ordening door de centrale overheid bepaald, maar
sinds 1983 kregen de gemeenten, dank zij het POS of «plan
d'occupation des sols», een heel grote vrijheid inzake beheer van
hun grondgebied; in Parijs zeif vond in 1975 een belangrijke
decentralisatie plaats naar de arondissementen toe; en dichter bij
ons biedt het Waalse decreet inzake inspraak en decentralisatie
(participation et decentralisation) de gemeenten die adequate
stedebouwkundige instrumenten invoeren, een bijna volledige
auionomie).

• L'ordonnance prevoit les conditions d'agreation pour les auteurs
des projets communaux,

II va de soi, mais c'est tout-a-fait essentiel, que la qualite
instruments de 1'urbanisme, plans et reglements, soit un critere
preponderant.

La meilleure loi ou Ie meilleur reglement ne peuvent jamais etre
par eux-memes les garants d'un resultat valable, mais seulement un
garde-fou.

Par ailleurs, aucune indication n'est donnee sur Ie choix des
auteurs de projets des plans regionaux, ainsi que de ceux des
reglements d'urbanisme.

7. PHILOSOPHIE DU PROJET

Les choix d'orientation, de mise en oeuvre et de contr61e sont tous
rassembles dans les mains de 1'Executif.

Sans doute pour une grande ville faut-il assurer la coherence d'une
politique globale et veiller a son application.

De grandes regles generales sont indispensables, mais jusqu'od
doivent elles s'etendre?

On peut s'interroger sur Ie renforcement projete de la «mise sous
tutelle» des administrations communales, en constatant:

d'une part qu'il y a une tendance generate vers une decentralisa-
tion de la gestion (En France, si les grands axes de 1'amenagement
regional sont determines par Ie pouvoir central, depuis 1983 Ie
POS ou «plan d'occupation des sols» apporte a la commune une
tres grande liberte de gestion de son temtoire; a Paris meme, une
importante decentralisation a ete operee vers les arrondisseme'nts
en 1975; et plus proche de nous, Ie Decret wallon de participation
et de decentralisation apporte egalement une quasi autonomie aux
communes qui se dotent des outils d'urbanisme adequats).
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Er moet naar meer efficigntie worden gestreefd en het gezag moet
dichter bij de bevolking worden gebracht en vice versa.

- anderzijds mag een te strakke centralisatie de lokale particularitei-
ten, die de rijkdom van onze steden uitmaken, niet wegwissen.

Is het niet op het lokale niveau dat bepaalde problemen het best
worden onderkend en dat de meest doeltreffende opiossingen
gevonden en toegepast kunnen worden?

Een stad is een complex geheel van subsystemen, waarbinnen
autoritaire reflexen verkeerd kunnen uitpakken.

Zijn de beste opiossingen niet het resultaat van overleg, waarbij
er evenwicht is tussen de partners?

8. WEIGERING VAN PLANNEN EN VERGUNNINGEN

Geen enkel stuk zou als geweigerd mogen worden beschouwd
door het feit dat geen beslissing werd genomen.

Die praktijk is bijzonder in trek bij de administratie en het gaat
hier in feite om machtsmisbruik.

Mocht, na een nieuw onderzoek, het advies van de Raad van State
inzake goedkeuring van de gewestelijke en gemeentelijke plannen
worden opgevolgd, dringen v/ij erop aaa dat, voor alle vergunnin-
gen, de omgekeerde regel zou gelden: bij ontstentenis van een
beslissing, wordt ervan uitgegaan dat er geen opmerkingen zijn en
moet de vergunning worden uitgereikt.

9. TERMUNEN VOOR OPENBAAR ONDERZOEK

In het algemeen wordt er voor de bevolking in een termijn van
30 dagen voorzien om de stukken te raadplegen en aanmerkingen in
te sturen.

Soucis d'efficacite et de rapprocher Ie pouvoir du citoyen, comme
Ie citoyen du pouvoir.

- et d'autre part, qu'il ne faudrait pas qu'une centralisation
unificatrice ait trop tendance a effacer certaines particularites
locales qui enrichissent nos villes.

N'est ce pas au niveau local qu'un certain nombre de problemes
sont les mieux percus, et que les solutions les plus adequates
peuvent etre trouvees et appliquees?

La ville est un systeme complexe forme de sous-systemes, dans
lesquels les effets autoritaires peuvent etre perverses.

Les solutions les plus intelligentes ne naissent-elles pas de la
concertation, lorsqu'il y a equilibre entre decideurs?

8. REFUS DES PLANS ET PERMIS

Aucun document ne devrait pouvoir etre considere comme refuse
par absence de decision.

Comme cette regle est particulierement seduisante pour une
administration, il s'agit en fait d'un abus de pouvoir.

Si, apres reexamen, 1'avis du Conseil d'Etat devait etre suivi eri ce
qui concerne 1'approbation des plans regionaux et communaux, nous
insistoas que pour tous les peimis, la regle inverse soit adoptee; en
1'absence de decision, il est considere qu'aucune remarque n'est faite
et Ie permis doit etre delivre.

9. DELAIS D'ENQUETE PUBLIQUE

' D'une maniere generale, il est prevu un delai de consultation par
Ie public et d'envoi d'observations d'une duree de 30 jo'urs.

Bepaalde stukken die een groter belang of een grotere complexi-
teit hebben en verbintenissen op lange termijn meebrengen, kunnen
een veel diepgaander onderzoek vergen.

Wij vragen dan ook dat de raadplegingstermijn op 60 dagen zou
worden gebracht voor de ontwerpen van bepaalde plannen, zoals de
Gew.OP's, de GBP's, de Gem.OP's, alsook voor de ontwerp-
verordeningen inzake stedebouw.

Niet alleen zouden die stukken ter inzage in het gemeentehuis
naoeten liggen, maar een afschrift ervan zou aan elkeen die erom
vraagt moeten worden afgegeven.

Verder wordt ook niet vermeld of het om kalender- dan wel om
werkdagen gaat.

10. VERTALING

Or, pour certains documents importants ou d'un plus grande
complexite, pour des engagements a long terme, 1'examen peut en
etre beaucoup plus approfondi.

Aussi, nous souhaiterions que Ie delai de consultation soit porte a
60 jours pour les projets de certains plans tels que les PRD,PRAS,
PCD, ainsi que pour les projets de reglements d'urbanisme.

Ces documents devraient non seulement pouvoir etre consultes a
la maison communale, mais encore une copie devrait elle en 6tre
delivree a quiconque en fait la demande.

Enfin, il n'est pas non plus precise s'il s'agit de jours calendrier ou
jours ouvrables.

10. TRADUCTION

Er zijn verschillen tussen de Nederiandse en Pranse versies. Des divergences apparaissent entre textes francais et neerlandais.

11. WOORDENLIJST 11. LEXIQUE

Het zou interessant zijn in een woordenlijst de betekenis van
sommige tennen te-vermelden.

II pourrait etre interessant de preciser dans un lexique, la
signification attribuee & certain termes.
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ONDERZOEK VAN BEPAALDE ARTIKELEN
VAN DE ORDONNANTIE

Artikel 2

Doelstellingen

De term «esthetisch» is hier op zijn juiste plaats.

Nochtans vinden we in de onderhavige wetgeving geen spoor meer
van de stadsesthetiek of architecturale kwaliteit, van stimuli voor
onderzoek of ontwikkeling, van opiossingen voor de concretisering
van originele voorstellen,

Artikel 3

De maatschappelijke en economische voomitgaag... te verzoeaen

Het lijkt ons dat de ordonnantie die doelstelling moet waarmaken
en garanties inbouwen, en niet de overheid die met de toepassing
ervan belast wordt.

Artikel 6

Beperkiagen op het gebruik van de eigeadom

Een dergelijke bevoegheid is evident maar moet met uiterste
omzichfigheid worden aangewend en steeds voor een hoger algemeen
belang.

Tot weike misbruiken zou een dergelijk artikel niet kunnen leiden
wanneer het zander enige beperking of verantwoording wordt
opgesteld?

Zie hierna, artikelen 63 tot 79: onteigeningen en vergoedingen.

Artikel 9

Samenstelling van de Gewestelijke Commissie

Wij begrijpen dat de Commissie representatief zai zijn voor het hele
Hoofdstedelijk Gewest en zai worden samengesteld uit personen die
niet noodzakelijk deskundig zijn inzake ruimtelijke ordening.

Er valt op te merken dat de Wet van Geneve waarvan sprake in de
algemene opmerking 3 (Het imago van de stad) eveneens in een
commissie voor ruimtelijke ordening voorziet, weike de commissies
voor architectuur en stedebouw niet overlapt.

Artikel 10

Opdrachten van de Gewestelijke Commissie

De drie in dit artikel bepaalde Opdrachten • zouden tot de
bevoegdheid van de Gewestelijke Commissie zeif moeten behoren;
de punten 1°, 2" en 3° zouden bijgevolg aan artikel 9 moeten worden
toegevoegd.

De Commissie moet, binnen een wettelijk kader, de volledige
vrijheid hebben inzake beslissingen en de uitvoering ervan; het vast
secretariaat verleent bijstand.

Ar.tikel 11

De overlegcommissies

Wat het derde lid (bovenaan p. 133) betreft, zou de Franse versie
de Nederlandse versie moeten volgen, namelijk: «Elle donne, a la
demande de..., des avis, et peut formuler toutes propositions utiles
sur toutes questions ayant trait a 1'amenagement local».

Volgend lid, samenstelling van de commissie: in de commissies
zou tenminste een persoon zitting moeten hebben, liefst een
architect, die onafhankelijk van de administratie is en op een andere
manier wordt aangewezen.

EXAMEN DE CERTAINS ARTICLES
DE L'ORDONNANCE

Article 2

Objectifs

Le qualificatif «esthetique»> apparait en bonne place.

Toutefois, dans la presente legislation, nous ne trouvons plus trace
d'esthetique urbaine ni souci de qualite architecturale, aucun
incitant a la recherche ou au developpement, aucune solution de
mise en valeur de propositions a caractere original.

Article 3

Concilier le progres social et...

II nous semble que c'est 1'ordonnance qui doit s'eJEforcer de
concilier... et determiner les garanties, et non les autorites chargees
de 1'appliquer.

Article 6

Restrictions a I'usage de la propriete
\

Qu'il faille disposer ,d'un tel pouvoir, c'est 1'evidence. Mais a
manier avec une extreme precaution, et toujours dans un interfit
general superieur.

A quels abus un tel article libelle sans aucune restriction, ni
justification, ne pourrait-il condiiire?

Voir ci-apres, articles 63 a 79: des expropriations et indemnites,

Article 9

Composition de la Commission regionale

Nous comprenons que la Commission sera representative de
1'ensemble de la communaute regionale, et composes de personnali-
tes non specialement versees en amenagement du territoire.

A noter que dans la Loi de GENEVE rappelee a la remarque 3
generate (L'image de la ville) ci-avant, il existe egalement une
«commission pour 1'amenagement du territoire», ne formant pas
double emploi avec les commissions d'urbanisme et d'architecture.

Article-10

Missions de la Commission regionale

Les trois missions definies en cet article devraient faire partie des
attributions de la Commission regionale elle-meme; il faudrait done
reporter les points 1°, 2° et 3° a 1'article 9.

La Commission doit rester libre de ses decisions et de leur mise en
forme, dans le cadre legislatif; le secretariat permanent assiste,

Article 11

£.es commissions de concertation

Au 3e alinea, en tete de la page 132: Le texte francais devrait etre
formule comme le neerlandais: «Elle donne, a la demande de..., des
avis, erpeut formuler toutes propositions utiles sur toutes questions
ayant trait a. 1'amenagement local."

A 1'alinea suivant, composition de la commission: les commissions
devraient comprendre au moins une personnalite indfpendante des
administrations, autant que possible architecte, et designee autre-
ment.
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ledereen die erom verzoekt zou inzage moeten krijgen van de
notulen van de openbare commissievergaderingen (hetgeen thans in
bepaalde gemeenten het geval is).

Artikel 13

Stedebouwkundig college

Er wordt bepaald dat het college uit drie deskundigen bestaat,
maar weike? juristen, stedebouwkundigen...?

Het zou volgens ons verantwoord zijn die drie deskundigen te
kiezen onder de ontwerpers Van de ruimtelijke ordening, architecten
en stedebouwkundigen, die geen enkele band hebben met de
politieke overheid en de administratie.

Bij hun beraadslagingen en beslissingen zouden ze door een jurist
worden bijgestaan.

Artikel 14

Keuze van de opstellers van de ontwerpen

Zie algemene opmerking 6 (Opstellers van de ontwerpen).

Artikelen 7 en 36

Ontwikkelingsplannen

Men kan zich vragen stellen bij het dynamisch karakter van die
plannen. De factoren die het mogelijk moeten maken de ontwikke-
ling van de stad te voorzien, op te volgen, bij te sturen en te richten,
komen niet duidelijk uit de verf.

De wijzigingsprocedures zijn dezelfde, en a fortiori even lang, als
voor een nieuw plan (behalve wanneer er geen wijziging van
bestemming is).

Artikel 17

Prioritaire interventiegebieden

Aangezien die gebieden beperkingen inzake het gebruik van
eigendom veronderstellen, zouden hiervoor criteria moeten worden
vastgesteld, bijvoorbeeld op basis van noodzaak of dringende
noodzaak.

De instrumenten weike in die gevallen moeten worden aange-
wend, worden niet nader bepaald.

Artikelen 18 en 28

Uitwerking van de gewestetijke plannen

Zie algemene opmerking 6 (Opstellers van de ontwerpen).

Artikel 19

Goedkeuring door de Hoofdstedelijke Raad

Volgens ons moet het gewestelijk ontwikkelingsplan niet alleen
aan de Hoofdstedelijke Raad worden meegedeeld maar ook worden
voorgelegd.

Artikelen 21 en 23

Gevolgen van het gewestelijke ontwerp-plan

Het is verbazend dat een plan in al zijn geledingen toepasselijk
wordt vooraleer het aan een openbaar onderzoek wordt onderwor-
pen en aan de andere adviesorganen wordt voorgelegd.

Les proces-verbaux des reunions publiques des commissions
devraient etre remis a quiconque en fait la demande (ce qui se fait
actuellement dans certaines communes).

Article 13

College d'urbanisme

II est prevu que Ie college soit forme de trois experts, mais en quel
domaine: juristes, urbanistes...?

II nous parattrait justifie que les trois experts soient choisis parmi
des concepteurs de 1'amenagement spatial, architectes et urbanistes,
totalement independants des pouvoirs politiques et de 1'administra-
tion.

Us seraient assistes en leurs deliberations par un juriste.

Article 14

Cboix des auteurs de projets

Voir remarque generale 6 (Auteurs de projet) ci-avant.

Articles 7 et 36

Plans de developpement

On peut s'interroger sur Ie dynamisme de ces plans. Les elements
permettant de prevoir, puis de suivre, d'adapter, d'orienter 1'evolu-
tion de la ville n'apparaissent pas clairement.

Et les procedures de modification sont les memes et forcement
aussi longues, qu'un nouveau plan. (hormis Ie cas ou il n'y a aucun
changement d'affectation).

Article 17

Zones d'interventions pnoritaires

Ces zones impliquant des restrictions a I'usage de la propriete, les
criteres devraient en etre definis, par exemple sur base de la
necessite ou de 1'urgence?

Et les outils a utiliser dans ces circonstances ne sont pas specifies.

Articles 18 et 28

Elaboration des plans regionaux

Voir remarque generale 6 (Auteurs de projet) ci-avant.

Article 19

Approbation du Conseil regional

Le plan regional de developpement ne doit-il pas non seulement
etre communique, mais encore soumis au vote du Conseil regional?

Articles 21 et 23

E f f e t s du projet de plan regional

II est assez surprenant qu'un plan soit d'application en toutes ses
implications, avant d'avoir etc soumis a 1'enquete publique et aux
autres instances consultatives.
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Dit zou het geval zijn indien dat plan geen bindende kracbt zou
hebben inzake bestemming, weike het voorwerp uitmaakt van het
gewestelijke bestemmingsplan.

Moet een ontwikkelingsplan, dat een richtplan, een intentieplan
is, enerzijds bindende bepalingen en anderzijds richtinggevende
bepalingen bevatten?

Is er geen gevaar dat beide worden verward?

Artikelen 21 en 31

Gevolgen van de plannen

Het derde lid van artikel 21 lijkt ons moeilijk te begrijpen, alsook
artikel 31.

Artikel 57

Geval waarin de Executieve zich in de plaats van de gemeente
stelt

Dat zou een uitzonderingsprocedure moeten zijn, die slechts
wordt aangewend na inoverwegingneming van de motieven voor de
weigering door de gemeente.

Artikelen 63 tot 79

II en serait autrement si ce plan n'avait de force obligatoire sur
1'affectation du sol, laquelle est 1'objet du plan regional d'affectation
du sol.

Le plan de developpement, qui est un plan directeur, un plan
d'intentions, doit-il comporter pour partie des dispositions obligatoi-
res et par ailleurs d'autres seulement indicatives?

N'y a-t'il pas risque de confusion entre les unes et les autres?

Articles 21 et 31

E f f e t s des plans

Le 3e alinea de 1'article 21 nous parait difficilement comprehensi-
ble, et de meme a 1'article 31.

Article 57

Substitution de I'Exewtifa la commune

Cette procedure devrait etre exceptionnelle, et seulement apres
prise en consideration des motifs de refus de la commune.

Articles 63 a 79

Onteigeningen en vergoedingen Des expropriations et indemnites

Als bijiage 2 wordt hierbij een kopie van de Wet van Geneve
L.7.1. en van de verordening L.7.2. gevoegd.

De toepassing van de procedures is, volgens ons, billijk en biedt
Veel waarborgen voor de bevolking, onder andere aanzienlijk
kortere aankooptermijnen.

Inzonderheid bij artikel 75 - Vergoeding van de waardeverminde-
ringen, Ie paragraaf, stellen we ons de vraag waarom een ontei-
gende een waarde vermindering ten belope van 20% van die waarde
moet gedogen zonder vergoeding.

Daarenboven kan het feit dat rekening wordt gehouden met de
waarde op het ogenblik van de aankoop (die van vele jaren terug kan
dateren en zijn economisch belang hebben verloren of die gewijzigd
kan zijn door uitbreiding of zeifs door gedeeltelijke heropbouw) heel
onbillijk blijken.

De enige billijke waarde is die weike wordt vastgesteld bij de
inwerkingtreding van het plan.

Artikel 80

Handelingen en werken onderworpen aan een vergunning

Wij veronderstellen dat de toepassingsbesluiten zullen voorzien
enerzijds in gedifferentieerde vergunningen volgens de aard van de
werken, en anderzijds in vrijgestelde minima voor bepaalde soorten
van werken (het zou bijvoorbeeld ongerijmd zijn een vergunning te
eisen voor het wijzigen van de bestemming van een kamer, of het
omhakken van kleine boompjes, enz...)

En annexe 2, nous joignons une copie de la Loi de Geneve L.7.1
et du Reglement L.7.2.

L'application des procedures nous parait apporter beaucoup de
garanties et d'equite pour les citoyens, y compris des delais
d'acquisition nettement plus courts.

En particulier a 1'article 75 - Indemnisation des moins values,
premier paragraphs, on s'interroge pourquoi les expropries doivent
subir sans indemnite une diminution de la valeur de leur bien
« jusqu'a concurrence de vingt pour cent de cette valeur».

En outre la prise en compte de la valeur au moment de
I'acquisition (qui peut etre ancienne et economiquement perimee,
ou qui a pu etre modifiee par suite d'extensions ou meme reconstruc-
tion d'un batiment) peut s'averer totalement injuste.

La seule valeur equitable est celle, a determiner, a 1'entree en
vigueur du plan.

•Article 80

Actes et travaux soumis a permis

Nous supposons que les arretes d'application prevoieront d'une
part des permis differencies selon le type de travaux, et d'autre part
des minima exoneres pour certaines categories de travaux (par
exemple 1'obligation d'un permis pour le changement d'affectation
d'une chambre deviendrait aberrant, de meme que 1'abattage
d'arbres de petits diametres, etc...).

Artikel 82 Article 82

Afwijkingen Derogations

De bewoordingen van dit artikel doen denken dat voor een
wijziging van bestemming geen afwijking kan worden toegekend.

Le libell^ de cet article laisse croire qu'aucune derogation
d'affectation ne peut etre accordee pour une modification d'affecta-
tion.
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Tenzij men het 4-plannensysteem wijzigt?

Dit lijkt absurd.

Ook de bestemming heeft een eigen dynamisch karakter.

Artikel 83

Stedebouwkundige lasten

Dit artikel lijkt vooral de prive-wegen te betreffen.

Wat zijn de werkeUjke bezwaren tegen prive-wegen, die vaak een
grotere charme hebben dan operibare wegen die aan een veel
strengere reglementering zijn onderworpen?

Als bijiage 3 voegen we hierbij een afschrift van een uittreksel van
de Wet van Geneve L.I.I., waarin dergelijke toestanden niet
worden benadeeld mits evenwel bepaalde voorwaarden worden
nageleefd.

Artikel 84

Vervaltermijn en verleaging

Verlenging; eenmaal voor een jaar. Waarom kan, desgevallend,
een verienging niet ieder jaar worden toegekend op voorwaarde dat
ze wordt aangevraagd, aangezien de gemeente steeds kan weigeren?

Onderbreking van werken gedurende meer dan een jaar: natuur-
lijk mag een aangevatte vergunning niet meer eeuwig geldig blijven,
maar er zijn talrijke omstandigheden waarin de termijn van een jaar
wordt overschreden; faillissement van een bedrijf, erfopvolging,
economische toestand, bouw in fasen, enz...

Aangezien bij uitvoering ervan de constructie is toegestaan om op
heel lange termijn te blijven bestaan, zien we niet in waarom niet in
een termijn van meerdere jaren kan worden voorzien vooraleer de
vergunning vervalt (10 jaar?).

Artikel 91

Sauf a changer la chaine des 4 plans?

Ce qui paralt aberrant.

L'affectation du sol possede aussi sa dynamique.

Article 83

Charges d'wbanisme

Cet article semble viser particulierement les voiries privees.

Quelles sont les objections veritables centre les voies privees,
lesquelles ont souvent beaucoup plus de charme que les voies
publiques astreintes a une reglementation plus lourde?

En annexe 3, nous joignons la copie d'un extrait de la Loi de
Geneve L.I.I, laquelle ne defavorise pas ces situations, moyennant
toutefois Ie respect de certaines conditions.

Article 84

Peremption et prorogation du permis de bStir

Prorogation: une fois par un an. Pourquoi ne pouvoir. Ie cas
echeant, repeter une prorogation annuellement pour autant qu'elle
soit demandee, la commune pouvant toujours la refuser.

Interruption de travaux pendant plus d'un an: certes il ne faut plus
qu'un permis entame soit valable «ad vitam», mais de nombreuses
situations peuvent amener a depasser Ie delai de un an: faillite
d'entreprise, succession, situation economique, construction par
phases, etc...

Puisqu'en cas de realisation, la construction est autorisee en vue
de subsister a tres long terme, on ne voit pas Ie dommage qu'il y
aurait a prevoir un delai de plusieurs annees avant peremption du
permis (10 ans?).

Article 91

Aansprakelijkheid Responsibility

De hoofdelijke aansprakelijkheid van architect en aannemer is
onwettig (art. 6 van de Wet van 20.02.1939): onverenigbaarheid
tussen beide beroepen.

Het lijkt redelijk om alleen de houder van de vergunning
tegenover de administratie aansprakelijk te stellen; het komt hem
toe de nodige garanties te bekomen vanwege de verantwoordelijken
voor de uitvoering.

Mag men evenwel uit dit artikel besluiten dat het Gewest oordeelt
dat voor het opstellen van een verkavelingsvergunning de tussen-
komst van een architect verplicht is?.

Artikel 94

Stedebouwkundige lasten

Zie voornoemd artikel 83.

Artikel 95

Vervalterimjn voor de verkavelingsvergunning

Is het zo dat, ingeval een derde van de kavels is geregistreerd,
maar het bewijs van de verkopen of de verhuringen niet is geleverd,
de vergunning ook van rechtswege vervalt (dus gewoon omdat geen
getuigschrift werd ingediend)?

La solidarite entre 1'architecte et 1'entrepreneur'est contraire a la
legislation (art. 6 de la Loi du 20.02.1939): incompatibilitiS entre les
deux professions.

II semble raisonnable que ce soit Ie seui titulaire du permis qui soit
responsable vis-a-vis de I'administration; et c'est a lui d'obtenir des
garanties des responsables de 1'execution.

Toutefois peut-on deduire de cet article que la Region cbnsidere
que 1'intervention de 1'architecte est obligatoire pour etablir un
permis de lotir?

Article 94

Charges d'urbaaisme

Voir article 83 ci-devant.

Article 95

Peremptioa permis de lotir

Au cas ou un tiers des lots est enregistre, mais ou la preuve de
ventes et locations n'est pas fournie, faut-il comprendre que Ie
permis est aussi perime de plein droit (done par simple defaut
d'avoir produit un certificat)?
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Artikel 107 Article 107

Onvolledig dossier

Wanneer de gemeente een ontvangstbewijs heeft afgegeven voor
een volledig dossier, kan de gemachtigde ambtenaar weken later het
tegenovergestelde beslissen?

Dat is moeilijk te aanvaarden: enkel de gemeente moet verant-
woordelijk blijven voor de ontvangst van het dossier en het nazicht
ervan.

Artikel 113

Dossier incomplet

Alois que la commune aura accuse reception d'un dossier
complet, Ie fonctionnaire delegue peut, des semaines apres, decider
du contraire?

C'est difficilement admissible: la commune doit rester seule
responsable de la reception du dossier et de sa verification.

Article 113

Beslissing van het college Decision du college

paragraafl, 3de lid: moet de lijst van werken van geringe omvang
niet in artikel 80 worden opgenomen?

paragraaf 2: gemachtigde ambtenaar, zie algemene opmerking 3
(Het imago van de stad).

Hij zou de afgifte van de vergunning enkel afhankelijk mogen
maken van bepaalde voorwaarden die van de reglementaire voor-
schriften afwijken, of een ongunstig advies mogen uitbrengen, na
voorafgaand advies van de commissie voor architectuur en stede-
bouw.

Bij 3°, om de conclusies van de algemene opmerking 4 (rechtson-
zekerheid) hierboven te volgen, zou men het volgende moeten
toevoegen: «voor zover die wijzigingen als bijiage bij het BBP of het
Gem.OP werden gevoegd».

Een weigering zou nooit zonder motivering mogen worden
betekend.

paragraaf 3: er zou een einde moeten worden gemaakt aan de
toestand van gebouwen buiten de rooilijn, om te vermijden dat men
ze laat verkommeren.

De BFP's stellen van rooilijnplannen vrij, maar er zullen er nooit
overal zijn, alleen reeds wegens de aanzienlijke kost voor het
opstellen en beheren van dergelijke plannen.

Artikel 115

Afgifte van de vergunning

De architect zou een afschrift van de vergunning bij dezelfde maar
gewone post moeten ontvangen.

Wat is de toestand indien de vergunning niet binnen de vast-
gestelde tennijn wordt uitgereikt?

Worden de dagen in kalender- of in werkdagen berekend?

Artikel 121

Schorsing en vernietiging van de vergunning

Idem als voor artikel 113;

paragraaf 2: gemachtigde ambtenaar, zie algemene opmerking 2
hierboven.

Hij zou de afgifte van de vergunning enkel mogen afhankelijk
maken van bepaalde voorwaarden die van de reglementaire voor-
schriften afwijken, of een ongunstig advies mogen uitbrengen, na
voorafgaand advies van de commissie voor architectuur en stede-
bouw.

paragraphe I", au 3e alinea: la liste des travaux de minime
importance ne doit-elle pas etre reportee a 1'article 80?

paragraphs 2: fonctionnaire delegue, voir remarque generale 3
(L'image de la ville) ci-avant.

II ne devrait pouvoir subordonner la delivrance du permis &
certaines conditions s'ecartant des prescriptions rcglementaires, ou
emettre un avis defavorable, que de I'avis prealabh de la commis-
sion d'architectwe et d'urbanisme.

En 3°, pour suivre les conclusions de la remarque generale 4
(instabilite juridique) ci-avant, il faudrait ajouter, «pour autant que
ces modifications aient etc annexees au PPAs ou PCD».

Un refus ne devrait jamais etre signifie que moyennant due
motivation.

paragraphs 3: un terme devrait etre mis a la situation des
bailments hors alignement, pour eviter que 1'on ne les laisse pourrir.

Les PPAS dispensent des plans d'alignement, mais il n'y en aura
jamais partout, ne fut-ce que pour la raison du coflt considerable
d'etablissement et de gestion de tels plans.

Article 115

Delivrance du permis

L'architecte devrait recevoir une copie du permis par meme
courrier mai.s ordinaire.

Quelle est la situation si Ie permis n'est pas delivre' endeans les
delais prevus?

Les jours sont-ils comptes en jours calendrier ou ouvrables?

Article 121

Suspension et annulation du permis

De meme qu'a 1'article 113;

paragraphe 2: fonctionnaire delegue, voir remarque generale 2 ci-
avant.

II ne devrait pouvoir subordonner la delivrance du permis a
certaines conditions s'ecartant des prescriptions reglementaires,
emettre un avis defavorable, que de I'avis prealable de la commis-
sion d 'architecture et d'urbanisme.
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Om de conclusies van de algemene opmerking 4 (Rechtsonzeker-
heid) hierboven te volgen, zou men het volgende moeten toevoe-
gen: «voor zover die wijzigingen als bijiage bij het BBP of het Gem.
OP werden gevoegd».

Een weigering zou nooit zander motiveriug mogea warden
betekend, aangezien seen goede plaatselijke aanleg» niet als eea
voldoende expliciete redea kan worden beschouwd.

Artikel 124

Aanhangigmaking bij de gemachtigde ambtenaar

2e lid: zie algemene opmerking 8 (Weigering van de vergunnin-
gen) hierboven: de weigering in verplichting tot afgifte omzetten,
aangezien er geen opmerking wordt gemaakt.

Zeifde opmerking als voor artikel 121 wat de expliciete motivering
betreft.

Artikelen 135 tot 143

Verguaningen aaagevraagd door eea publiekrechtelijke rechts-
persoon

Wij zien geen enkele rechtvaardiging voor de handhaving van dat
voorrecM, temeer daar de lijst van de publiekrechtelijke rechtsper-
sonen zeer lang is. Hiertoe behoren alle regies, de instellingen die
zich met de sociale wetgeving bezighouden, het Nationaal Orkest
van Belgie en de Muntschouwburg, de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij, enz...! (volgens het B.S. van 24.03.1985),

Artikelen 147 tot 154

Stedebouwkundig attest

Het Stedebouwkundig attest werd twintig jaar geleden ingevoerd
als snelle, eenvoudige, goedkope procedure om de essentiele
gegevens over een terrein te bevestigen: bijvoorbeeld de inplanting,
de afmetingen en het aantal niveaus, de bestemming(en).

In de meeste gevallen zijn dat de essentiele gegevens om een stuk
grond te kunnen kopen of om de studie van een bouwproject aan te
vatten.

De procedure werd echter in de praktijk van haar oorspronkelijk
doel afgewend: hoewel de gevraagde stukken niet reglementair
waren bepaald, werden zij steeds talnjker en steeds meer gedetail-
leerd,

Indien ook nog dezelfde procedure als voor de bouwvergunningen
moet worden gevolgd, wat is dan nog de bedoeling van zo'n attest,
tenzij te verplichten, in de voorgeschreven gevallen, een dossier in
tweevoud samen te stellen, de studiekosten onnodig op te drijven en
de vergunningstermijnen te verlengen, wat een weerslag heeft op de
tijd die voor de projectstudies wordt gelaten, en noodzakelijkerwijze
op de kwaliteit van de architectuur.

Bijgevolg is volgens ons een dergelijke omschrijving van het
Stedebouwkundig attest inopportuun en zeifs onaanvaardbaar!

Artikelen 155 en 158

Stedebouwkundige verordeniugen

In het licht van de algemene opmerking 7 hierboven (Filosofie van
het ontwerp) kan men zich afvragen wat de strekking van de
gewestelijke verordening moet zijn: gaat het om een eindtekst of
eerder om een richtlijn die principes voor het opmaken van de
gemeentelijke verordeningen vaststelt?

Pour suivre les conclusions de la remarque generale 4 (instability
juridique) ci-avant, il faudrait ajouter, «pour autant que ces
modifications aient ete annexees au PPAs ou PCD».

Un refus ne devrait jamais etre signifies que moyennaat due
motivation. Ie boa ameaagement des Hew ae pouvant etre considers
comme un motif sufGsamment explicite.

Article 124

Saisine du fonctionaaire delegue

2e alinea: voir remarque generale 8 (Refus des permis) ci-avant:
inverser Ie refus en obligation de delivrance, puisque pas de
remarque formulee.

Et meme remarque qu'a 1'article 121 en ce qui concerne la
motivation explicite.

Articles 135 a 143

Permis par personne de droit public

Nous ne voyons aucune justification au maintien de ce privilege.
D'autant plus que la liste des personnes de droit public est
considerable, et parmi elles toutes les regies, les organismes
s'occupant des lois sociales, 1'Orchestre National de Belgique et Ie
Theatre de la Monnaie, la Societe du logement de la Region
bruxelloise, etc...! (d'apres Ie M.B. du 24.03.1985).

Articles 147 a 154

CertiScat d'urbanisme

Le certificat d'urbanisme a ete instaure a 1'origine, il y a vingt ans,
comme we procedure rapids, legere, peu.couteuse, pour confirmer
les donnees essentielles relatives a un terrain: par exemple 1'implan-
tation, le gabarit et le nombre de niveaux, la ou les affectations.

Dans la plupart des circonstances, c'est 1'essentiel pour pouvoir
acheter un terrain ou decider de la mise a 1'etude d'une construction.

Cependant, la procedure a ete devoyee par 1'usage; les documents
demandes, bien que non reglementairement definis, sont demandes
de plus en plus nombreux et detailles.

Si, de plus, la procedure doit etre la meme que celle des permis de
batir, quelle peut encore etre la signification d'un tel certificat, si ce
n'est d'obliger, dans les cas prescrits, a etablir un double dossier, a
grever inutillement le cout des etudes et a allonger les delais
d'autorisation. Ce qui se repercute sur le temps laisse aux etudes de
projet et forcement sur la qualite architecturale.

Cette formulation du certificat d'urbanisme ne nous parait done
pas, telle quelle, souhaitable ni meme acceptable!

Articles 155 et 158

Reglemeats d'urbanisme

Dans 1'esprit de la remarque generale 7 ci-avant (Philosophic du
projet), on peut s'interroger sur la nature du reglement regional:
doit-il etre un texte fini, ou plutot une directive fixant des principes
pour 1'etablissement des reglements communaux?
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Hoe dan ook zou in het licht van de algemene opmerking 4
(Rechtsonzekerheid) hierboven enkel de gemeentelijke verordening
rechtsgeldig en in rechte inroepbaar mogen zijn, en aldus de
gegevens van de gewestelijke verordening volledig moeten overne-
men.

De toutes manieres,' dans 1'esprit de la remarque generale 4
(insecurite juridique) ci-avant, il faudrait que Ie reglement commu-
nal soil seui a faire foi et etre opposable, de sorte qu'il devrait
completement integrer les elements du reglement regional.

De verordeningen moeten met voldoende openheid en soepelheid
worden opgesteld, om met al te vlug achterhaald te zijn.

L'esprit d'ouverture et la souplesse des reglements devront etre
suffisants pour qu'ils ne soient pas desuets a trop court terme,

Zie ook de algemene opmerking 6 hierboven: opstellers van de
ontwerpen.

Voir aussi la remarque generale 6 ci-avant: auteurs de projet.

Artikel 170 Article 170

laventaris van de aiet-gebouwde onroereade goederen laveataire des immeubles non batis

Deze inventaris, die als beheersinstrument voor de stedebouw
noodzakelijk is, zou diet voor alle doeleinden, onder meer fiscale,
mogen worden aangewend. Dit zou in de wetgeving moeten worden
bepaald.

Cet inventaire, necessaire comme outil de gestion de 1'urbanisme, ne
devrait pouvoir etre utilise a toutes fins, notamment fiscales. Cela
devrait etre repris dans la legislation.

Artikel 172 Article 172

Opschorting van de vergunningen Suspension des permis

Deze bepaling, die in 1973 om economische redenen werd
ingevoerd, zou duidelijk tot een bepaalde toestand moeten worden
beperkt.

Cette disposition introduite en 1973 pour ,des raisons economi-
ques, devrait etre clairement delimitee a un type de situation,

De architecten wensen een wetgeving, die blijk geeft van inzicht
en gevoel en hen in staat stelt him rol in de samenleving en hun
opdrachten op het stuk van arehitectuur en stedebouw plichtsbewust
te vervullen.

Les architectes souhaitent une legislation ouverte a 1'intelligence
et a la sensibilite, leur permettant d'exercer avec conscience leur r61e
dans la societe, et realiser leurs missions en architecture et en art
urbain.

De architecten, die in het bouwproces en reeds vanafde keuze van
de bouwgrond hun klanten met raad bijstaan, moeten deze laatsten
ook bij de toepassing van duidelijke regels op serene wijze kunnen
leiden, zonder, zoals het vandaag dikwijis het geval is, te moeten
«onderhandelen» over het gebruik en de afmetingen van de
bouwplaats, of zeifs over de architecturale stiji.

Conseils de leurs clients dans Ie processus de la construction et des
Ie choix du terrain, les architectes doivent aussi pouvoir les guider en
toute serenite dans 1'application de regles claires, sans devoir comme
c'est souvent Ie cas de nos jours, «negocier» 1'usage et les gabarits du
site, si pas Ie style architectural.

Zij zullen zich aldus beter kunnen toeleggen op het produceren
van goede arehitectuur, namelijk een arehitectuur die de weerspie-
geling is van onze tijd.

Ils pourront des lors d'autant mieux se consacrer a produire de la
bonne architecture, c'est-a-dire signifiante de notre epoque.

«Conseil de 1'Ordre du Brabant,
conseil d'expression francaise »

Raad van de Orde van Brabant,
Nederlandstalige raad

Conseil de 1'Ordre du Brabant,
conseil d'expression francaise

« Raad van de Orde van Brabant,
nederlandstalige raad»

Bond van de Vlaamse Architecten/BVA «Bond van de Vlaamse Architecten/BVA»

Societe Centrale d'Architecture de Belgique/SCAB» Societe Centrale d'Architecture de Belgique/SCAB

«Union Professionnelle des Architectes»
Beroepsunie der Architecten

Union Professionnelle des Architectes
«Beroepsunie der Architecten »
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4. ADVIES VAN DE VERENIGING
VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN

VAN BRUSSEL

(Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten v.z.vr.)

4. AVIS DE L'ASSOCIATION
DES VELLE ET COMMUNES

BRUXELLOISES

(Union des Villes et Communes beiges a.s.b.l.)

Niettegenstaande de moeilijke omstandigheden te wijten aan de
uiterst korte overlegtermijn en het gekozen tijdstip dat samenviel
met de Paasvakentie, wenste onze Raad van bestuur zich te
omringen met bevoegde gemeenteambtenaren die dagelijks met de
materie te maken hebben, teneinde een zo betrouwbaar mogelijk
advies voor te leggen. Onze noeste arbeid ten spijt slaagden we er bij
gebrek aan tijd niet in dit advies in de beide landstalen uit te werken,
zoals nochtans wenselijk is.

Wanneer onze Raad van bestuur de punten elk afzonderlijk
beschouwt dan stelt hij vast dat verscheidene daarvan technisch
gezien positief te noemen zijn.

Toch wenst hij de Conunissie attent te maken op enkele zwakke
plekken. Ze worden in bijiage uitgewerkt ter aanvulling en verduide-
lijking van het huidige advies.

Onze Raad van bestuur stelt vast dat het ontwerp het werk van de
gemeenten aanzienlijk bemoeilijkt door een toename van Plannen,
studies, overlegmomenten en onderzoeken.

Het homogeniseren van de procedures is natuuriijk een goede
zaak maar aan de andere kant dient ook opgemerkt te worden dat ze
de vooruitgang van de plannen dreigt af te remmen waardoor we
misschien het tegenovergestelde zullen bereiken van hetgeen
bedoeld wordt.

Nonobstant des conditions rendues extremement difficiles par la
brievete du delai imparti, et la periode choisie, oberee par les conges
de Paques, il (Ie Conseil d'administration) a tenu a s'entourer de
fonctionnaires communaux competents, engages dans la pratique
quotidienne de la matiere, afin de rendre un avis qui offre les
meilleures garanties. En depit d'un travail a 1'arrache, les contraintes
de temps ne nous ont pas permis d'elaborer cet avis dans les deux
langues, comme il eut ete souhaitable.

Le Conseil d'administration observe dans Ie projet de nombreux
points positifs, d'ordre technique et ponctuel.

II attire cependant 1'attention de la Commission sur un certain
nombres de failles, qui sont exposees en annexe et completent, en le
precisant, le present avis.

Notre Conseil d'administration observe que le projet alourdit
considerablement les charges des communes en multipliant les plans,
les etudes, les passages en concertation, les mises a enquete.

Si on peut apprecier 1'effort d'homogeneisation des procedures,
on doit aussi observer qu'elles vont freiner plus encore 1'avancement
des projets; ce faisant, on risque d'aboutir au resultat inverse a celui
recherche.

Dit geldt eveneens voor de verplichting om geregeld bepaalde
plannen te herzien waardoor de juridische onzekerheid van de
bevolking toeneemt hetgeen haar zeker niet zai aanzetten naar het
Gewest terug te keren.

Dat het ontwerp voor het geheel van zijn procedures strikte
termijnen opiegt is uiteraard positief te noemen, maar het is ook
zonneklaar dat verschillende van die termijnen te kort zijn om te
kunnen nageleefd te worden en de rechten van de gemeenten te
waarborgen. Dit slaat evenzeer op het administratieve werk als op
de politieke beslissing die vanwege het overschrijden van de
trouwens onhoudbare termijnen, doorgaat voor gunstig of automa-
tisch doorgeschoven wordt naar andere instanties waardoor de
gemeente eike greep op de bewuste materie verliest.

Verder is het ook zo dat de gemeenten ten opzichte van het
Gewest, benadeeld worden inzake verplichtingen en in acht te
nemen termijnen: gelijkschakeling zou niet alleen bepaalde even-
wichten herstellen maar tevens de duidelijkheid van de 'ordonnantie
ten goede komen.

Andere opmerkingen houden dan weer meer verband met de
filosofie van het ontwerp.

De studiegroep stelde een toegenomen rechtstreekse participatie
van de bevolking vast. Hij acht dit slechts aanvaardbaar in de mate
dat ze de rol niet dreigt over te nemen van de verkozen organen die
de werkelijke meerderheid weerspiegelen. Openheid valt slechts te
rijmen met democratie in zoverre men er in slaagt eike manipulatie
vanwege de minderheid of van personen die geen uitstaans hebben
met het debat, ongedaan te maken. En op dat punt biedt het
ontwerp zeker niet de nodige garanties.

C'est egalement le cas de 1'obligation de reviser regulierement
certains plans, qui accroit 1'insecurite juridique de la population et
ne favorisera pas son retour dans la Region.

Que le projet prevoie des delais stricts pour 1'ensemble de ces
procedures est un fait positif, mais il appert que nombre d'entre-eux
sont d'evidence trop courts pour etre tenus et garantir les droits de la
commune; ceci vise aussi bien le travail administratif que la decision
politique, reputee favorable ou transferee a d'autres instances par
depassement de delais par ailleurs intenables, ce qui organise la
dispossession de la matiere au plan communal.

Par ailleurs, on re'leve egalement plusieurs asymetries entre
Communes et Region, dans le niveau des contraintes et la longueur
des delais; leur homogeneisation, outre le fait qu'elle retablirait
certains equilibres, constituerait une clarification utile de 1'ordon-
nance.

D'autres remarques traitent plus fondamentalement de la philo-
sophic du projet.

Le groupe d'etude a observe le renforcement de la participation
directe de la population: il considere que celle-ci n'est acceptable
que dans la mesure ou elle ne se substitue pas au r61e des organes
elus qui sont le reflet des majorites reelles. Ouverture n'est
synomyme de democratie que si 1'on previent tout risque de
manipulation par des minorites ou des personnes etrangeres au
debat. Le projet est loin sur. ce point d'offrir des garanties
suffisantes.
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Tenslotte luidt het ontwerp een verregaande herziening in van de
betrekkingen tussen gemeenten en Gewest en het betreft hier niet
louter de opgelegde activiteiten maar veel fundamenteler, de graad
van autonomie van de gemeentelijke overheid. Het ontwerp laat
duidelijk een kans onbenut om de betrekkingen met de toezichthou-
dende instanties te veriichten waar dit had kunnen gekoppeld
worden aan de bijkomende waarborgen geboden door de nieuwe
procedures. In dat opzicht hadden we heel wat meer gehad aan een
ietwat stoutmoediger ontwerp.

Om al deze redenen verzoekt onze Raad van bestuur de Commis-
sie het ontwerp in alle nuchterheid te willen «herdenken», te meer
daar de omvang van de overwogen wijzigingen moeilijk te rijmen
valt met de snelheid waarmede het ontwerp tot stand kwam. Zo zijn
er bijvoorbeeld vaak onnauwkeurigheden te bespeuren tussen de
nederlandse en de franse versie van het ontwerp. Ook dringt de
Raad van bestuur er op aan dat dit ontwerp niet losgekoppeld zou
worden van de daarmee samenhangende materies met inbegrip van
renovatie en milieu die, idealerwijze, samen dienen onderzocht te
worden.

Le projet engage enfin une refonte sensible des relations entre
Communes et Region. Sont non seulement concernes les charges de
travail, mais plus fondamentalement le degre d'autonornie des
autorites communales. Le projet passe visiblement a c6t^ de
1'opportunite d'un allegement utile des rapports de tutelle, qu'on
aurait pu coupler aux garanties supplementaires apportees par les
nouvelles procedures; a cet egard, le projet eut gagnfi & etre plus
audacieux.

Pour I'ensemble de ces raisons, notre Conseil d'administration
invite la Commission a repenser ce projet avec un maximum de
ponderation, d'autant que 1'ampleur des changements prevus cadre
mal avec la rapidite qui a preside a son elaboration. Ainsi les
problemes d'incoherence entre les versions francaise et neerlandaise
du projet restent, par exemple, frequents. D'un autre c6te, le
Conseil d'administration insiste pour que 1'examen du projet se fasse
en considerant I'ensemble des matieres connexes, renovation et
environnement compris, qui eussent du, dans I'ideal, etre traitees
avec lui.

BIJLAGE: ANNEXE:

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE ORGANISATIE
VAN DE PLANNING & DE STEDEBOUW

(5 maart 1991)

Biz 129 - artikel 2
Commentaar

De benamingen «gewestelijk bestemmingsplan » en «bijzonder
bestemmingsplan» stemmen niet helemaal overeen met de inhoud van
deze plannen zoals respectievelijk bepaald in de artikelen 26 en 46.

Voorste/
Deze plannen zouden beter gedefinieerd worden als zijnde

respectievelijk «het gewestelijk plan van aanleg» en «het bijzonder
plan van aanleg» wat nog het voordeel biedt de benaming van dit
laatste ongewijzigd te laten.

Biz 129 - artikel 2
Voorstel

In het laatste lid van de Franse tekst dient het woord «parcimo-
nie» vervangen te worden door het woord «rigueur».(l)

Biz 130 - artikel 3
Voorstel

Voor zover dit artikel nuttig is dient de tekst ervan als volgt te
worden vervolledigd; «en de inwoners en alle sociaal en economisch
betrokkenen een waarborg te bieden voor een hannonische ruimte-
lijke ordening».

Biz 130 - artikel 7
Opmerking

Waarom heeft men het hier in dit artikel over gemachtigde
ambtenaren daar waar artikel 57, 3de lid spreekt over «de gemach-
tigde ambtenaar». Nergens in de tekst treft men overigeas een
bepaling van «de gemachtigde ambtenaar» aan.

Biz 131 - artikel 8
Commentaar

«Iedereen»: 3° en 4°. Meer dan tien jaar ervaring met de werking
van overlegcommissies voor Stedebouw hebben ons geleerd dat als
«iedereen» in plaats van «elke belangstellende » zoals bepaald in de
wet van 1962, erom kan verzoeken gehoord te worden, dit een over-
maat aan werk meebrengt voor het gemeentebestuur bij het onder-
zoeken van de dossiers. Dit komt nl. omdat eike persoon of vereni-
ging, zonder dat ze ook maar in de verste verte bij het ontwerp

PROJET D'ORDONNANCE ORGAMQUE
DE LA PLANIFICATION ET DE L'URBANISME

(5 mars 1991)

Page 129 - article 2
Commentaire

Les appellations «p!an regional d'affectation du sol» et «p/an
particulier d'affectation du sol» ne correspondent pas parfaitement
aux contenus de ces plans d^finis respectivement aux articles 26 et 46.

Proposition
Ces plans seraient plus precisement a definir comme etant

respectivement le «plan regional d'amenagement» et le xp/an
particulier d'amenagement»ce qui presenterait 1'avantage de ne pas
modifier 1'appellation de ce dernier plan.

Page 129 - article 2
Proposition

Dernier alinea: «parcimonie» devrait etre remplace par «ri-
gueur».

Page 130 - article 3
Proposir/on

Pour autant que cet article soit utile, il faudrait completer le texte
de la maniere suivante: wen garantissant aux habitants e( auA- acteurs
sociaux et economiques de la Region le respect d'un amenagemcnt
harmonieux».

Page 130 - article 7
Remarque

Pour quelle raison parle-t-on des fonctionnaires delegues dans cet
article, alors par exemple qu'on parle du fonctionnaire delegud a
1'article 57 alinea 3? La definition de fonctionnaire delegue est
d'ailleurs absente du texte.

Page 131 - article 8
Commentaire

«Quiconque»: 3° et 4°. De 1'experience acquise depuis une dizaine
d'annees par le fonctionnement des Commissions de concertation de
rUrbanisme, il est apparu que le fait que «quiconque» puisse
demander a 6tre entendu plutot que toute vpersonne intiSressee»
comme dans la loi de 1962, entralne un surcroit de travail important
dans 1'analyse des dossiers par 1'Administration communale etant
donn6 que toutes personne ou association sans lien reel avec un
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betrokken zijn, opmerkingen kunnen maken ook al wonen ze - of
hebben ze hun zetel - niet in de buurt of zeifs in het Gewest of het
land. Onder «belangstellende» dient de persoon verstaan te worden
die, objectief gezien, daadwerkelijk bij de zaak betrokken is.

Voorstel
Het woord «iedereen» vervangen door de uitdrukking «elke

belangstellende».

Biz 131 - artikel 8
Opmerking

Het is onverantwoord het gemeentepersoneel notulen te' laten
opstellen aan de hand van mondelinge verklaringen van bepaalde
reclamanten. Dit kan aanleiding geven tot onnodige betwistingen
vermits de reglementen nu reeds andere personen mandateren.
Andere administratieve handelingen worden trouwens nergens aan
een dergelijke procedure onderworpen.

i

Biz 132 - artikel 9
Opmerking - Voorstel

9de lid: « de Executieve bepaalt de regels voor de samenstelling
en de werking van de Gewestelijke Commissie ». Deze formulering
houdt niet de minste aanwijzing of waarborg in voor wat betreft de-
samenstelling van deze commissie. Het beginsel van de wet van 1962
(art. 19), dat bepaalt dat «de leden gekozen worden uit de openbare
dan wel de privesector» met mogelijke overdracht van het stemrecht
aan een behoorlijk gemandateerde vertegenwoordiger, dient
gehandhaafd te worden. Deze commissie zou dusdanig moeten
samengesteld worden dat ze in staat gesteld wordt gewettigd en.
onpartij'dig advies te verlenen.

Biz 133 - artikel 11
Opmerkingen - Voorstellen

4de lid: «De Executieve legt de regels vast voor de samenstelling,
de organisatie en de working van de overiegcommissies en bekrach-
tigt tevens de toepassing van de volgende beginselen:»

1° Hier is enkel sprake van «administraties» wat grondig afwijkt
van de huidige samenstelling krachtens artikel 17 van het KB van 5
november 1979. Hoe staat het o.m. met de vertegenwoordiging van
de gemeentelijke colleges (voorzitterschap en secretariaat) en de
andere potentiele leden? De opzet dient van meet af aan duidelijk te
zijn.

2" om het voorbereidende werk van de overiegcommissies te
vergemakkelijken zouden enkel de natuurlijke of rechtspersonen
moeten gehoord worden die hun verzoek met duidelijke argumenten
hebben gestaafd. •

Biz 133 - artikel 12
Opmerking

De thans voorziene tegemoetkomingen dekken slechts een klein
gedeelte van de werkelijke kosten en zijn dus ontoereikend.

Biz 133 - artikel 13
Commentaar - Voorstel

Hoe onafhankelijk zijn de deskundigen van het Stedebouwkundig
College als ze door de Executieve worden aangesteld op een lijst
voorgedragen door de gewestelijke Commissie die op haar beurt
aangesteld wordt door de Executieve? Zijn deze deskundigen niet
rechter en partij tegelijk?

Anderzijds lijkt de benaming Commissie van deskundigen beter
dan College van deskundigen vanwege de mogelijke verwamng met
het schepencollege.

Biz 133 - artikel 13
Voorste/

Derde lid: de tekst blijkt nogal verwarrend en zou beter als volgt
geformuleerd worden: «het secretariaat wordt verzorgd door amb-
tenaren van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk
Oewest».

projet peut intcrvenir meme si elle n'habite pas ou si elle n'a pas son
siege dans Ie quartier, voire meme dans la Region ou Ie pays. II
faudrait comprendre par «personne interessee» toute personne qui
justifie d'un interet reel, a definir par des criteres objectifs.

Proposition
Remplacer «quiconque» par «toute personne interessee».

Page 131-article 8
Remarque

II est inacceptable de demander a des agents communaux d'etablir
des proces-verbaux sur base de declarations orales de certains
reclamants; ceci peut etre source de contestation inutile etant donne
que deja actuellement les reglements donnent mandat a d'autres
personnes. D'ailleurs pour d'autres actes administratifs une telle
procedure n'est pas prevue.

Page 132 - article 9
Remarque - Proposition

Alinea 9: «L'executif determine les regles de composition et de
fonctionnement de la commission regionale». Cette formulation ne
donne aucune indication ou garande quant a la composition de cette
commission. Le principe de la loi de 1962 (art. 19) devrait etre
maintenu selon lequel ales membres sont choisis dans le secteur
public et dans le secteur prive» avec possibility de delegation du
droit de vote a an representant dument mandate. Cette commission
devrait etre composee de maniere a emettre des avis autonses et

Page 133 - article 11
Remarques - Propositions

' Alinea 4: «L'executif arrete la composition, 1'organisation et les
regles de fonctionnement des commissions de concertation, en
consacrant 1'application des principes suivants:»

- 1° on ne parle que des «administrations», ce qui est un change-
ment fondamental par rapport a la composition actuelle instauree
par 1'article 17 de 1'Arrete Royal du 5 novembre 1979. Qu'en est-il
de la representation notamment des Colleges communaux (presi-
dence et secretariat) et des autres membres potentiels? Les intenti-
ons doivent etre precisees des & present.

2° afin de faciliter le travail de preparation des commissions de
concertation, seules les personnes physiques ou morales ayant
dument motive lew demands d'audition par des arguments explici-
tes devraient etre entendues.

Page 133 - article 12
Remarque

Les subventions prevues actuellement ne couvrent qu'une faible
partie des couts reels et sont done insuffisantes.

Page 133 - article 13
Commentaire - Proposition

Queue garande a-t-on de Vindependance des experts du College
d'Urbanisme alors qu'ils seront designes par 1'Execudf sur une liste
presentee par la Commission regionale, elle-meme designee par
1'Execudf? Ne seront-ils pas juge et partie?

De plus, 1'appellation de Commission des experts serait plus
heureuse que celle de College d'Urbanisme qui risque d'entratner
une confusion avec le College echevinal.

Page 133 - article 13
Proposition

Alinea 3: le texte prete & confusion et devrait etre libelle comme
suit: «Le secretariat est assure par des fonctionnaires du, Ministfere
de la Region de Bruxelles-Capitale».
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Biz 134 - artikel 14
Opmerking - Voorstel

Reeds in de ordonnantie dient vermeld te worden dat de op heden
erkende auteurs van gemeentelijke plannen dit ook in de toekomst
blijven. Het ware goed deze bepaling in te lassen in de overgangs- en
slotbepalingen (titel VI - hoofdstuk II). Verder dienen auteurs van
gewestelijke ontwikkelingsplannen en auteurs van gewestelijke
bestemmingsplannen allebei volgens dezelfde erkenningscriteria
beoordeeld te worden.

Biz 135 - artikel 18
Opmerkiag - Voorstel

Sste lid: de termijn van zestig dagen waarover de gemeenteraad
beschikt om advies uit te brengen moet met 30 dagen kunnen
verlengd worden, hetzij op zijn eigen duidelijk gemotiveerd verzoek
(doorgedreven analyse te velde, maatschappelijk onderzoek) hetzij
ambtshalve ingeval van schoolvakanties (vanwege de materiele
onmogelijkheid de raad samen te roepen).

Biz 136 - artikel 19
Opmerking

Is het wel gezond dat de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest slechts na de definitieve goedkeuring door de Executieve,
inzage krijgt in het gewestelijk ontwikkelingsplan? (in tegenstelling
tot de gemeenteraad die als enige bevoegd is om gemeenteplannen
goed te keuren).

Biz 137 - artikel 23
Opmerking

Derde lid: dit lid hoort niet thuis in onderhavige ordonnantie.

Biz 138 - artikel 26
Voorsre/

4° Aan de verschillende opgegeven redenen dienen ook de
«economische» toegevoegd.

3de lid: hier dient de oorspronkelijke formulering van artikel 15
van de wet van 1962 aangehaald te worden. Deze bepaalt dat het
gaat om «algemene voorschriften van esthetische aard» en «alge-
mene regels betreffende de plaatsing en de grootte van de op te
trekken gebouwen». De voorgestelde tekst getuigt van de wil de
voorschriften nader uit te werken wat reeds door de gemeenten
geweigerd werd bij het opmaken van het ontwerp van algemeen plan
van aanleg.

Biz 139 - artikel 28
Opmerking - Voorstel

lOde lid: zeifde Opmerking en voorstel als voor het 6de lid van
artikel 18.

Biz 140 - artikel 28
Opmerking

Voorlaatste lid; zeifde Opmerking als voor het artikel 19. Het is
bovendien zo dat in geval van gewestelijk bestemmingsplan de Raad
van het Brussels Hoofdstedelijk gewest niet alleen nooit de gelegen-
heid krijgt zijn duit in de zak te doen bij het uitwerken of wijzigen
van dat plan maar dat hij er zeifs niet over ingelicbt wordt nadat het
door de Executieve werd weerhouden.

Biz 142 - artikel 36
Opmerking

In zijn laatste lid bepaalt dit artikel dat «de Executieve de andere
regels voor de uitvoering vaststelt». Vastgesteld wordt dat de door
de gemeenten uit te voeren werkzaamheden in omvang dreigen toe
te nemen al naar gelang de door de Executieve, in veTband met de
verwezenlijking van de punt 1° tot 6°, vereiste details.

Vooral het regelmatig bijwerken van de bestaande rechts- en
feitelijke toestand is een zeer omslachtige taak die uiterst nauwgezet
dient uitgevoerd te worden wil men geen geschillen en «beroepspro-
cedures» uitlokken. De gemeenten zullen dus zeker moeten zijn dat
ze de nodige middelen (personeel, informatica, begroting) zullen
krijgen om de gestelde ternujnen te kunnen eerbiedigen.

Page 134 - article 14
Remarque - Proposition

Dans 1'ordonnance, il doit dej& etre precise que les auteiws de
projets communaux agrees a ce jour Ie resteront sans limite de
temps. Cette disposition figurerait utilement dans les dispositions
transitoires et finales (Titre VI - chapitre 11). De plus, les mSmes
conditions d'agreation doivent etre imposees aux auteurs des plan
regional de developpement et plan regional d'affectation du sol.

Page 135 - article 18
Remarque - Proposition

Alinea 8: Ie delai de soixante jours donne au Conseil communal
pour rendre son avis doit pouvoir etre proroge de 30 jours soit a sa
demande pour des raisons dument motivees (complement d'analyse
sur Ie terrain, enquete locale,...), soit d'ofEce en cas de vacances
scolaires (impossibilite physique de reunir Ie Conseil).

Page 136 - article 19
Remarque

Est-il sain que Ie Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale ne
prenne connaissance pour la premiere fois du plan regional de
developpement qu'apres sont approbation definitive par I'Executif?
(contrairement au Conseil communal qui est seui competent pour
approuver les plans communaux).

Page 137 - article 23
Remarque

Alinea 3: cet alinea n'a pas sa place dans la presente ordonnance.

Page 138 - article 26
Proposition

4° ajouter aux diverses raisons, les «raisons economiques».

Alinea 3: il convient de reprendre textuellement Ie libelle de
1'art. 15 de la loi de 1962 precisant qu'il s'agit de «prescriptions
generates d'ordre esthetique» et de sregles generates relatives &
1'irnplantation et au volume des constructions a eriger», Le texte
prevu indique la volonte d'entrer dans des details de prescriptions
qui avaient dejS ete refuses par les Communes lors de 1'elaboration
du projet de P.G.A.

Page 139 - article 28
Remarque - Proposition

Alinea 10: memes remarques et proposition que pour I'alinea 6 de
1'article 18.

Page 140 - article 28
Remarque

Avant-dernier alinea: memes remarque que pour 1'article 19; de
plus, dans le cas du plan regional d'affectation du sol, non settlement
le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale n'intervient jamais
dans son elaboration ou sa modification, mais il ne refoit pas
communication du plan apres son arret par I'Executif.

Page 142 - article 36
Remarque

En son dernier alinea, cet article precise que «I'Executif arrSte les
modalit&s d'execution». Toutefois, il convient de constater que le
travail a fournit par les Communes risque d'etre considerable en
fonction du niveau de detail qui sera exige par I'Executif pour la
realisation du contenu des points 1° a 6°.

En particulier, la mise & jour reguliere de la situation existante de
droit et de fait represente un travail complexe qui doit etre mene
avec une rigueur extreme, sans quoi des litiges et recours sont a
craindre: /es moyens a mettre a disposition des Communes (person-
nel, informatique, budgets) pour respecter les diSIais impartis
devront done exister avec certitude.
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Biz 143 - artikel 38
Opmerking - Voorstel

Iste lid; zeifde opmerking en voorstel als voor artikel 14.

Biz 143 - artikel 38
Opmerking - Voorstel

2de lid; de beschrijving van het basisdossier (zie 1° en 5°) stemt
haast volledig overeen met de verplichte inhoud van het ontwerp van
gemeentelijk ontwikkelingsplan. De aangekondigde vereenvoudi-
ging blijkt derhalve louter theorie te zijn. Wat daarentegen vaststaat
dat is dat twee haast identieke fasen (dossier dan ontwerp) de
procedure komen vertragen, de prijs de hoogte injagen en de globale
goedkeuringstennijnen verlengen. Verder tast deze procedure de
gemeentelijke autonomie aan vermits de Executieve een gemeente-
lijk dossier zai kunnen afkeuren nog v66r de gemeenteraad advies
uitbracht en nog v66r er ook maar het minste openbaar ohderzoek
plaatsvond. Enkel de idee van een basisdossier herleid tot een nota
met gemotiveerde bedoelingen dient eventueel weerhouden te
worden.

Biz 143 - artikel 38
Commentaar

3de lid: beoogt de subsidieaanvraag tegemoetkomingen vanwege
het Gewest aan de gemeente, voor de uitgevoerde studie en het
uitwerken van dossier en ontwerp, of beoogt ze een bijdrage voor de
middelen die vereist zijn voor de uitwerking van het plan ? De tekst
is tamelijk onduidelijk.

Biz 143 - artikel 38
Opmerking

4de lid: over weike «organen» gaat het hier feitelijk, bestaat daar
een volledige lijst van? In de Franse tekst dient «instances»
vervangen te worden door «organes».

Biz 143 - artikel 38
Opmerkiag

7de lid: er wordt nergens bepaald binnen weike termijn het
dossier door de Gewestelijke commissie aan de Executieve dient
overgezonden te worden.

Biz 144 - artikel 39
Opmerking

Iste lid: Werd er al een opiossing gevonden voor het probleem
van de verschillende soorten onderzoeken en aanplakbriaven (wit,
geel, rood)?

Biz 144 - artikel 39
Opmerking - Voorstel

3de lid: de ongewijzigde termijn van 8 dagen na afsluiting van het
openbaar onderzoek, waarover het college beschikt om proces-
verbaal op te maken, bleek in de huidige praktijk ontoereikend te
zijn en onmogelijk na te leven. We stellen dan ook voor die termijn
op drie weken te brengen.

Biz 144 - artikel 40
Opmerking - Voorstel

Iste lid: ingeval het voorstel voor artikel 39, 3de lid wordt
goedgekeurd vraagt dit natuurlijk ook dat «het ontwerp-plan (...)
binnen vijftien dagen na het opstellen van het proces-verbaal van
afsluiting van het onderzoek, aan de Gewestelijke commissie wordt
voorgelegd.»

Biz 144 - artikel 40
Opmerking - Voorstel

3de lid: zeifde opmerking als voor het Iste lid van artikel 18.

Biz 145 - artikel 41
Opmerking - Voorstel

2de lid: is het nonnaal dat in geval van stilzwijgende weigering van
de Executieve door overschrijding van de voorgeschreven termijnen,
geen verplichting bestaat om de gemeente in te lichten over de
redenen die tot die weigering hebben geleid, wat tegenstrijdig is met
het 3de lid van hetzelfde artikel? Die stilzwijgende termijn is
onaanvaardbaar en dient vervangen te worden door een stilzwijgend
akkoord zoniet heeft de Executieve, geen enkele reden om haar
antwoord bekend te maken.

Page 143 - article 38
Remarque - Proposition

Alinea 1: memes remarque et proposition que pour 1'article 14.

Page 143 - article 38
Remarque - Proposition

Alinea 2: la definition du dossier de base (you 1° et 5°) reprend
quasi integralement Ie meme contenu obligatoire que Ie projet de
plan communal de developpement lui-meme. Des lors, la simplifica-
tion annoncee semble tres theorique. Par centre, ce qui est sur, c'est
que deux etapes quasiment identiques (dossier puis projet) alourdis-
seat la procedure, content plus cher et allongent les delais globaux
d'approbation. Enfin, cette procedure est une atteinte a I'autonomie
communale, vu que 1'Executif pourra refuser un dossier communal
avant 1'avis du Conseil communal et avant toute enquete publique!
Seule 1'idee d'un dossier de base reduit a une note d'intention
motivee doit eventuellement etre retenue.

Page 143 - article 38
Cbmmentaire

Alinea 3: la demande d'octroi de subventions vise-t-elle des
subsides alloues par la Region &. la Commune pour ses frais d'etudes
et d'elaboration du dossier et du projet, ou est-elle un projection des
demandes de subventions liees aux moyens & exprimer dans Ie plan ?
Le texte n'est pas clair.

Page 143 - article 38
Remarque

Alinea 4: quelle est la liste exhaustive des «instances » envisagees?
L'appellation «instances* devrait etre remplacee par «organes».

Page 143 - article 38
Remarque

Alinea 7: aucun delai n'est indiqu^ pour le transmis du dossier par
la Commission regionale de 1'Executif.

Page 144 - article 39
Remarque

Alinea 1: le probleme des differents types d'enquetes et d'affiches
(blanche, jaune, rouge) est-il res'olu?

Page 144 - article 39
Remarque - Proposition

Alinea 3: le delai inchange de huit jours laisse au College apres la
cloture de 1'enquete publique pour en dresser le proces-verbal s'est
avere insuffisant et impossible a tenir dans la pratique actuelle. Des
lors, nous proposons de porter ce delai a 3 semaines.

Page 144 - article 40
Remarque - Proposition

Alinea 1: en cas d'adoption de la proposition faite pour 1'art. 39 -
alinea 3, il est indispensable de preciser que ale projet de plan est
(...) soiimis, dans les quinze jours du proces-verbal de cloture de
1'enquete, a la Commission regionale ».

Page 144 - article 40
Remarque - Proposition

Alinea 3: meme remarque que pour 1'alinea 8 de 1'article 18.

Page 145 - article 41
Remarque - Proposition

Alinea 2: est-il normal qu'en cas de refus tacite de 1'Executif par
depassement des delais presents, la Commune ne soit pas instruite
obligatoirement des motifs du refus, ce qui est contraire a 1'alinea 3
du meme article? Le d61ai tacite est inacceptable et doit etre
remplace par un accord tacite, sans quoi rien ne motivera 1'Executif
a repondre.
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Biz 145 - artikel 41
Opmerking - Voorstel

2de lid: hier dient vermeld te worden dat het gaat om een
vtermijn van drie maanden te rekenen vanafde dag van ontvangst
van het dossier.

Biz 146 - artikel 43
Opmerking

3de lid: wat beoogt men feitelijk met de toekenning van mogelijke
hulp?

Biz 146 - artikel 43
Opmerking

Laatste lid; het automatisch vervallen van het gemeentelijk
ontwikkelingsplan dreigt voor een juridisch vacuum te zorgen.

Biz 146 - artikel 45
Commeataar - Voorstel

Zie Opmerking en voorstel in verband met artikel 2.

Biz 147 - artikel 46
Opmerking

2de lid: het ontwerp van tekst is enkel dan aanvaardbaar als de
bepalingen inzake beoordeling van de eenzijdig door de Executieve
vastgelegde.effecten, beperkt blijven tot werkelijk relevante geval-
len. Weike zouden de gevallen zijn bedoeld door de effectenstudie?

Biz 147 - artikel 48
Opmerking - Voorstel

Iste lid: zeifde Opmerking en voorstel als voor artikel 14.

Biz 147 - artikel 48
Opmerking - Voorstel

2de lid: zeifde Opmerking en voorstel als voor het 2de lid van
artikel 38.
De toestand wordt er hier in dit geval alleen nog maar erger op
doordat de effecten dienen beoordeeld te worden op grond van het
basisdossier!

Biz 148 - artikel 48
Commentaar

3de lid; zeifde commentaar als voor het 3de lid van artikel 38.

Biz 148 - artikel 48
Opmerking

Zeifde Opmerking als voor het 4de lid van artikel 38.

Biz 148 - artikel 48
Opmerking

6de lid: « de overlegcommissie brengt binnen zestig dagen na
ontvangst van het dossier, advies uit.»
Deze formulering is verre van duidelijk: hoe bepaalt men immers de
datum van ontvangst wiji het hier gaat om een gemeentelijk dossier
en om een commissie waarvan het secretariaat verzorgd wordt door
de gemeente?

Biz 148 - artikel 49
Opmerking - Voorstel

Dit artikel luidt een heel nieuwe procedure in die het een niet-
relevante minderheid van «een derde van de personen die ten
minste 18 jaar oud zijn en binnen die omtrek en in de belendende
huizenblokken wonen» of van «de eigenaars die de helft van de
oppervlakte van de terreinen binnen die omtrek bezitten» mogelijk
maakt de gemeenteraad te vragen een bijzonder bestemmingsplan
uit te werken voor de door hen afgebakende omgeving.
Afgezien van het demagogisch aspect van dit voorstel dat fnuikendis
voor de gemeentelijke autonomie en het gevaar inhoudt van loze
beloften tijdens verkiezingscampagnes, lijkt deze procedure in de
praktijk ook niet toepasbaar - aanzienlijk administratief werk om na
te gaan of de quota (een derde of helft) overeenstemmen met de
werkelijkheid wat neerkomt op het bijhouden van de doinicilierm-
gen (werkelijke of bij de bevolking opgetekende?) op een welbe-

Page 145 - article 41
Remarque - Proposition

Alinea 2: il faut preciser qu'il s'agit «d'un delai de trois mois a
partir de la reception du dossier*.

Page 146 - article 43
Remarque

Alinea 3: que veut viser plus precisement 1'octroi des aides
possibles?

Page 146 - article 43
Remarque

Dernier alinea: la caducite automatique du plan communal de
developpement risque de creer un vide juridique,

Page 146 - article 45
Commentaire - Proposition

Voir les remarque et proposition concernant 1'article 2.

Page 147 - article 46
Remarque

Alinea 2: Ie projet de texte est acceptable a la seule condition que
les dispositions relatives a 1'evaluation des incidences qui seront
arretees unilateralement par 1'Executif, restent limitees a des cas
reellement signiGcatifs. Quels seraient les cas vises par les etudes
d'incidence?

Page 147 - article 48
Remarque - Proposition

Alinea 1: memes remarque et proposition que pour 1'article 14,

Page 147 - article 48
Remarque - Proposition

Alinea 2: memes remarque et proposition que pour 1'alinea 2 de
1'article 38,
La situation est encore aggravee dans ce cas-ci par Ie fait que
revaluation des incidences doit etres realisee au stade du dossier de
base!

Page 148 - article 48
Commentaire

Alinea 3: meme commentaire que pour 1'alinea 3 de 1'article 38.

Page 148 - article 48
Remarque

Meme remarque que pour 1'alinea 4 de 1'article 38.

Page 148 - article 48
Remarque

Alinea 6; «La Commission de concertation emet son avis dans les
soixante jours de la reception du dossier».
La formulation n'est pas claire: comment deOnir la date de reception
alors qu'il s'agit d'un dossier communal et d'une commission dont Ie
secretariat doit etre assure par la Commune.

Page 148 - article 49
Remarque - Proposition

Cet article instaure une procedure tout a fait nouvelle permettant
a une minorite son significative d'un «tiers des personnes flgees de
dix-huit ans au moins, domiciliees dans ce perimetre et dans les Slots
contigus» ou aux «proprietaires de la moitie de la superficie des
terrains contenus dans Ie perimetre» de demander au Conseil
communal d'elaborer un plan particulier d'affectation pour Ie
perimetre qu'ils ont determine.
Outre 1'aspect demagogique de cette proposition qui reduit I'autono-
mie communale et risque d'entrainer des surencheres politiques a la
veille d'elections, cette procedure est inapplicable en pratique - gros
travail administratit de verification de la realite des quota (un tiers
ou la moitie) represente par la mise ajour des domiciliations (reelles
ou enregistrees a la population?) a un moment precis (lequel?) et des
donnees relatives aux proprietes (cadastre non a jour, difficulte de
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paald tijdstip (wanneer precies?) en van de gegevens betreffende de
eigenaars (niet bijgehouden kadaster, moeilijkheid van betrouwbare
inlichtingen op een welbepaalde datum) — en zai ze hoogstwaar-
schijniijk leiden tot de nodige betwistingen en geschillen.
De bestaande toestand schenkt 100% voldoening en is volkomen
democratisch; hij laat het College en de gemeenteraad reeds toe
rekening te houden met petities van inwoners en eigenaars. voor
zover deze petities verantwoord zijn.

Biz 149 - artikel 50
Opmerking - Voorstel

3de lid: zeifde opmerkingen als voor het 3de lid van artikel 39.

Biz 149 - artikel 51
Opmerking - Voorstel

Iste lid: zeifde Opmerking en voorstel-als voor het Iste lid van
artikel 40 in geval van goedkeuring van het voorstel vervat in het 3de
lid van artikel 50.

Biz 149 - artikel 51
Opmerkiag - Voorstel

2de lid: zeifde Opmerking en voorstel als voor het 8ste lid van
artikel 18.

Biz 150 - artikel 52
Opmerking - Voorstel

2de lid: De twee opmerkingen geformuleerd in het 2de lid van
artikel 41 in verband met een eventueel ongemotiveerde weigering
door termijnoverschrijding en de aanvankelijk voorziene ternujn van
drie maand, zijn ook hier van toepassing.

Biz 150 - artikel 53
Opmerkiag - Voorstel

Iste lid: de zinsnede «of op een verzoek geformuleerd overeen-
komstig de bepalingen van artikel 49» dient geschrapt omdat dit
onuitvoerbaar en onaanvaardbaar is ingevolge de Opmerking die
reeds bij artikel 49 werd gemaakt.

Biz 151 - artikel 57
Opmerking - Voorstel

2de lid: Net zoals die het geval is voor de gemeenten dient de door
de Executieve aangeduide oritwerper van het plan ook een «erkende
ontwerper» te zijn. Dit blijkt echter niet uit de tekst.

Biz 151 - artikel 57 tot 59
Opmerkingen - Voorstellen

De verschillende hogervermelde opmerkingen en voorstellen in
verband met de basisdossiers en de verschillende termijnen blijven
ook voor de artikelen 57, 58 en 59 van toepassing.

Biz 152 - artikel 58
Opmerking

Laatste lid: Waarom is de Executieve aan geen enkel termijn
gebonden voor het opmaken van het proces-verbaal van afsluiting
van onderzoek, daar waar dit wel het geval is voor de gemeenten?

Biz 154 - artikel 65, 3de lid
Opmerking - Voorstel

De tekst is tamelijk onduidelijk. Hij kan beter als volgt aangevuld
worden: «...kan het onteigeningsplan zich beperken tot het overne-
men van de voorschriften van het plan dat de onteigening wettigt».

Biz 156 - artikel 72, Iste lid
Commentaar

In de praktijk kan het moeilijk zijn de termijn van 6 jaar na te
leven. Anderzijds is het zo dat de tekst nergens de verlenging van
een dergelijke termijn belet.

Voorstel
Het eerste lid aanvullen met: «de onteigenende overheid kan in

dat geval de termijn nog eenmaal verlengen met een periode van
drie jaar.»

renseignements Sables a une date donnee) - et entratnera de
nombreux litiges et contestations.
La situation actuelle est tout a fait sufBsante et democratique et
permet deja au College et au Conseil communal de tenir compte de
petitions d'habitants et de proprietaires quand elles sont justifiees.

Page 149 - article 50
Remarque - Proposition

Alinea 3: meme remarque et proposition que pour 1'alinea 3 de
Particle 39.

Page 149 - article 51
Remarque - Proposition

Alinea 1: memes remarque et proposition que pour 1'alinea 1 de
1'article 40, en cas d'adoption de la proposition faite a 1'alinea 3 de
['article 50.

Page 149 - article 51
Remarque - Proposition

Alinea 2: meme remarque et proposition que pour 1'alinea 8 de
1'article 18.

Page 150 - article 52
Remarques - Propositions

Alinea 2: les 2 remarques formulees a 1'alinea 2 de 1'article 41,
relative a la non-motivation eventuelle d'un refus par depassement
de delai et a la prevision de depart du delai de trois mois restent
d'application egalement ici.

Page 150 - article 53
Remarque - Proposition

Alinea 1: «soit sur une demande formulee conformement aux
dispositions de 1'article 49» doit etre supprime car est inapplicable et
inacceptable conformement a la remarque deja formulee a 1'article 49.

Page 151 - article 57
Remarque - Proposition

Alinea 2: tout comme impose aux Communes, 1'auteur du projet
designe par 1'Executif devrait etre «un auteur de projet agree», ce
qui n'est pas prevu dans Ie texte.

Page 151 - article 57 a 59
Remarque - Propositions

Pour les articles 57, 58 et 59, les' remarques et propositions
diverses formulees ci-avant vis-a-vis des dossiers de base, delais
divers restent d'application.

Page 152 - article 58
Remarque

Dernier alin6a: pour quelles raison aucun delai ti'est impose a
1'Executif pour dresser Ie proces-verbal de cloture de 1'enquete,
alors qu'un tel delai est impose aux Communes?

Page 154 - article 65, al. 3
Remarque - Proposition

Texte insuffismment clair - Rajouter «du plan... qui justifie
['expropriation ».

Page 156 - article 72, al. 1
Commentaire

Le delai de six ans peut etre difficile a respecter en pratique, et par
ailleurs le texte n'empeche pas la reconduction d'un tel delai.

Proposition
Ajouter en fin d'alinea: «Dans ce cas, 1'autorite expropriante

pourra proroger pour une nouvelle et unique periode de trois ans».
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Biz 156 - artike! 72, 4de lid .
Opmerking - Voorstel

De woorden «bevoegde overheid» vervangen door de woorden
«onteigenende overheid».

Biz 156 - artikel 73, 2de lid
Commentaar

We begrijpen de verantwoording van dit lid niet dat een grote
(gevaarlijke) vrijheid van handelen biedt en de verwezenlijking van
de wegeniswerken dreigt af te remmen.

Page 156 - article 72, al. 4
Remarque - Proposition

Remplacer les mots «autorite competente» par «autorit6 exprop-
riante».

Page 156 - article 73, al. 2
Commentaire

Nous ne comprenons pas la justification de cet alinea, qui offre
une latitude dangereuse et risque de freiner les operations de
realisation de voirie.

Voorste/ Proposition
Dit lid schrappen. alinea a supprimer.

Biz 157 - artikel 74, Iste lid
Commentaar

De uitdrukking «bij uitzondering, van een gedeelte ervan» is heel
gevaariijk in de mate dat - ten opzichte van de huidige wetgeving die
op dat punt voldoende waarborgen biedt - het risico toeneemt onder
het mom van openbaar nut, aan de algemene regelen te ontsnappen.

Voorstel
Schrappen van de zinsnede «oibij uitzondering, van een gedeelte

ervan».

Biz 157 - artikel 74, 4de lid
Opmerking - voorstel

Veel te vaag opgesteld lid. Bedrag en voorwaarden van de afstand
dienen nader omschreven te worden. Anderzijds zou het de onteige-
nende overheid - op grond van een overeenkomst - mogelijk moeten
gemaakt worden eigenaar van de onroerende goederen te blijven.

Biz 161 - artikel 80, § 1, 1°
Opmerking

«Reclameinrichtingen en uithangborden inbegrepen». Het is
mogelijk dat men hier met een dubbel stelsel te maken krijgt al
naargelang deze inrichtingen of borden zich langs de weg of op
prive-grond bevinden.

Biz 162 - artikel 80, § 1, 5»
Voorstel

Het woord «gebruik» vervangen door het woord «bestemming».

Biz 162 - artikel 80, § 1, 6°
Opmerking

Het woord «aanmerkelijk» kan aanleiding geven tot misverstan-
den.

Biz 162 - artikel 80, § 1, 9°
Opmerking

Zoals ze hier opgesteld is in deze bepaling onaanvaardbaar omdat
ze willekeur mogelijk maakt.

Voorstel
«9° ontginnen of de vegetatie wijzigen van elk gebied dat door een

plan beschermd wordt».

Biz 162 - artikel 80, § 1, 10°, C
Voorste/

«Boten en aanhangwagens» toevoegen op het einde van de Iste
zin.

Biz 162 - artikel 81, Iste lid
Voors(e/

Voor een grotere zekerheid van de koper en om o.m. tegemoet te
komen, aan de gevallen voorzien in artikel 80, Iste §, 2°, wordt
voorgesteld de woorden agebouwd of» in te lassen tussen «van een»
en «ongebouwd goed» op de 4de lijn van het Iste lid.

Biz 163 - artikel 83
Commentaar

Zoals art. 83 nu opgesteld is kan men alle kanten uit met de
interpretatie van «lasten die zij aan de aanvrager menen te moeten
opleggen».

Page 157 - article 74, al, 1
Commentaire

L'expression «a titre exceptionnel d'une partie d'un tlot» est fort
dangereuse, dans la mesure on elle accrolt, par rapport a la
legislation actuelle qui offre suffisamment de garanties Ie risque de
derapage, sous convert d'utilite publique.

Proposition
Supprimer «ou a titre exceptionnel d'une partie d'un tlot».

Page 157 - article 74, al. 4
Remarque - Proposition

Alinea trop vague. Preciser Ie montant et les conditions de la
cession. Par ailleurs, la facutte pour I'autorite expropriante de
conserver la propriete des immeubles devrait etre possible, moyen-
nant convention.

Page 161 - article 80, § 1, 1°
Remarque

«en ce compris les dispositifs de publicite et les enseignes»; il
semble qu'il y ait un risque de se trouver devant un double regime,
suivant que ces dispositifs ou enseignes se trouvent en voirie ou sur
terrain prive.

Page 162- article 80, § 1, 5°
Proposition

Dire « affectation » au lieu d'« utilisation*.

Page 162 - article 80, § 1, 6°
Remarque

Le terme «sensiblement» peut preter a. equivoque.

Page 162 - article 80, § 1, 9"
Remarque

Telle que redigee, cette disposition est inacceptable parce qu'elle
laisse la place a I'arbitraire.

Proposition
«9° defricher ou modifier la vegetation de toute zone protegee par

un plan».

Page 162 - article 80, § 1, 10°, C
Proposition •

Ajouter «bateaux et remorques» a la fin de la premiere phrase,

Page 162 - article 81, al. 1
Proposition

Pour augmenter la securite des acquereurs, et notamment pour
rencontrer les cas prevus a 1'article 80, § I", 2° il est propose
d'ajouter les mots « bati» ou « entre d'une immeuble » et « non bati».

Page 163 - article 83
Commentaire

Tel qu'il est redige, 1'article 83 laisse la porte ouverte a toutes
sortes d'interpretations, et au flou «artistique» dans la comprehen-
sion de «toutes charges jugees utiles».
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Dienen deze verplichtingen opgenomen te worden in overeen-
komsten die aan de gemeenteraad moeten voorgelegd worden, en
die de uitvoeringsmodaliteiten regelen (lastenboek, termijnen...) of
worden ze enkel als bijzondere voorwaarden opgetekend in de
stedebouwkundige vergunning? De gemeente zou in elk geval de
vrije hand moeten hebben in de keuze van de te volgen procedure
overeenkomstig de aard en de belangrijkheid van de werken.

Voorste/
In het 2de lid de bewoordingen «een verklaring waarbij de

aanvrager zich ertoe verbindt... over te dragen» vervangen door
«een verbintenis van de aanvrager waarbij hij, .... overdraagt».

Biz 164 - artikel 84, Iste lid
Commentaar

De zinsnede «niet met de ruwbouw is begonnen» is even
onduidelijk als de oude tekst.

Hier wordt meer duidelijkheid vereist; Valt de voorbereiding van
de funderingen ook niet onder ruwbouw?

Evenzo is «duidelijk» alles behalve duidelijk...

Voorstel
Waarom niet verwijzen naar een - nog nader te bepalen -

percentage van het in de vergunning voorziene volume?

Biz 164 - artikel 84, 6de lid
Opmerking

Hoe kan men in de praktijk de onderbreking van de werkzaamhe-
den gedurende meer dan een jaar, vaststellen?

Door wie? Dient er een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt
en betekend te worden? In de praktijk stuit men op talrijke
moeilijkheden.

Biz 166 - artikel 89
Voorste/

In de Franse tekst enkel het woord «plan de lotissement»
(verkavelingsplan) gebruiken in plaats van «plan de divisions dat
verwarring kan scheppen.

Biz 167 - artikel 91
Voorstel

Het woord «architekt» vervangen door «ontwerper» dat veel
algemener is.

Biz 167 - artikel 94
Commentaar - Voorstel

cf art. 83.

Ces obligations devront-elles faire 1'objet de conventions, a
presenter au Conseil communal et reglant les conditions de leurs
Execution (cahier des charges, delais...) ou seront-elles simplement
reprises comme conditions speciales dans Ie permis d'urbanisme? Le
libre choix de la procedure devrait en tout cas revenir a la commune,
en fonction de la nature et de 1'importance des travaux.

Proposition
Remplacer a 1'alinea 2 les termes «une declaration par laquelle le

demandeur s'engage... a ceder...» par «un engagement du deman-
deur... a cede». '

Page 164 - article 84, al. 1
Commentaire

II y aurait lieu de preciser les termes «commencer les travaux
d'edification du gros-ceuvre», qui ne sont pas plus explicites que le
texte ancien.

Preparer des fondations, n'est-ce-pas egalement commencer les
travaux d'edification du gros-ceuvre?

De la meme facon, les termes «de fagon significative » ne sont pas
plus clairs.

Proposition
. Pourquoi ne pas se referer a un pourcentage - a determiner - du
volume prevu au permis?

Page 164 - article 84, al. 6
Remarque

Comment 1'interruption des travaux pendant plus d'un an peut-
elle etre, pratiquement, constatee?

Par qui? Le P.V. de constat doit-il etre dresse et signifie? Dans la
pratique, on observe de nombreuses difficultes.

Page 166 - article 89
Proposition

Utiliser exclusivement le terme «plan de lotissement» en place de
«plan de division» qui peut preter a confusion.

Page 167 - article 91
Proposition

Remplacer le mot «architecte» par «auteur de projet», qui couvre
le cas le plus general.

Page 167 - article 94
Commentaire-proposition

Cfr. article 83.

Biz 167 - artikel 103
Voorsre/

Page 167 - article 103
Proposition

cf art. 89. Cfr. art. 89,

Biz 171 - artikel 106, 3de lid
Commentaar - Voorstel

Bij ingewikkelde dossiers kan de termijn van 10 dagen te kort
blijken te zijn om na te gaan of het dossier wel volledig is. Die
termijn zou dan ook beter op 15 dagen gebracht worden.

Opmerking
In de meeste gevallen zai de aanvrager het advies van de brandweer
niet kunnen voorleggen en zai het dossier dus onvolledig zijn.

Page 171 - article 106, al. 3
Commentaire - Proposition.

Dans des dossiers complexes, le delai de dix jours peut s'averer
trop court pour verifier le caractere complet du dossier. Ce delai
devrait pouvoir etre porte a quinze jours.

Remarque
Dans la plupart des cas, 1'avis du service incendie ne pourra etre

produit par le demandeur, dont le dossier sera ainsi tenu pour
incomplet.

Biz 171 - artikel 108
Opmerking

Page 171 - article 108
Remarque

cf art. 46. Cfr. article 46.

Biz 171 - artikel 109, 2de lid
Zeifde Opmerking

Page 171 - article 109, al. 2
Meme remarque
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Biz 172 - artikel 110, 3de lid
Commentaar

Een proces-verbaal van afsluiting van het onderzoek is slechts nuttig
in zoverre het Qpgesteld werd door het College en in zoverre de
briefwisseling gericht wordt tot het secretariaat van de overlegcom-
inissie.

Voorstel
Het proces-verbaal van afsluiting van onderzoek afschaffen.

Biz 172 - artikel 111
Commentaar - Voorstel

Men hoeft zich niet te veel illusies te maken: het is slechts in de
mate dat de gemeente de vergaderdala van de overlegcommissies in
de hand heeft dat deze laatste advies zai uitbrengen binnen de 30
dagen na het afronden van het onderzoek.

Biz 173 - artikel 113, § 1 en 2
Opmerkiag

Er wordt nergens een termijn bepaald voor het optreden van de
gemachtigde ambtenaar. cf art. 115.

Biz 174 - artikel 115
Commentaar

1) de gemeenten verheugen er zich over dat het ontwerp strekt tot
de vaststelling van afleveringstermijnen voor stedebouwkundige
vergunningen. Doch anderzijds mag de realiteit niet ait het oog
verloren worden. De voorgestelde termijn van 105 dagen blijkt veel
te kort te zijn in geval van onderzoek, overleg en advies van de
gemachtigde ambtenaar.

Voorstel
1°) 45 dagen: ongewijzigd;
20) vijf en zeventig dagen «indien de aanvraag het eensluidend

advies van de gemachtigde ambtenaar vereist zonder speciale
regelen van openbaarheid»;

3°) honderd vijftig dagen indien de aanvraag het eensluidend
advies van de gemachtigde ambtenaar vereist met speciale regelen
van openbaarheid.

2) Daarnaast dienen tussentijdse termijnen voorzien te worden -
voor de kennisgeving van het optreden van de gemachtigde ambte-
naar (30 dagen) om de gemeente toe te laten de hier aangegeven
termijnen te eerbiedigen.

Wordt er .geen termijn bepaald in hoofde van de gemachtigde
ambtenaar dan is dit des te nadeliger daar de gemeente geen
vergunningen kan uitreiken zolang er geen kennisgeving is van diens
advies. (cf. eveneens het art. 124, 2de lid, opmerking 2). ,

3) Ten slotte geven de aftrekbare periodes voorzien in geval van
schoolvakanties, steeds aanleiding tot moeilijkheden en betwistin-
gen. Anderzijds zijn er ook wel plannen bekend die verandering
pogen te brengen in het systeem van de schoolvakanties, een materie
die onder de Gemeenschappen ressorteert.

Vbor5te/
«Indien de aanvraag... schoolvakanties plaatsvindt, worden de

termijnen verlengd met de duur van dit verlof.»

Biz 175 - artikel 117, Iste lid
Opmerking - Voorstel

Het onderscheid tussen de werken en de overige gevallen dient
opgeheven te worden. Overigens ware het verstandiger de aanplak-
king verplicht te stellen voor een termijn die loopt vanaf de datum
van de kennisgeving van de vergunning tot op het einde van de
uitvoering der hahdelingen.

. Biz 177 - artikel 124, 2de lid
Opmerking

1) de termijn van 30 dagen is slechts toepasbaar in de mate dat de
gemachtigde ambtenaar niet moet overgaan tot speciale maatregelen
van openbaarheid.

2) Het gelijktijdig toepassen van de artikelen 115 en 124 laat toe
opzettelijk het advies van het College te ontwijken. Dit kan
vermeden worden door een termijn in te stellen voor het optreden
van de gemachtigde ambtenaar zoals reeds gevraagd werd voort art.
115.

Page 172 - article 110, al. 3
Commentai're

On n'apercoit 1'utilite d'un proces-verbal de cloture d'enquete,
dans la mesure ou il est dressy par Ie college et oH Ie eourrier est
adressg au secretariat de la Commission de concertation.

Proposition
Supprimer Ie proces-verbal de cl6ture d'enquete.

Page 172 - article 111
Commentaire - Proposition

Dans la mesure ou la commune ne maltrise par les dates de
reunion des Commissions de concertation, il est utopique d'exiger de
celles-ci d'emettre leur avis dans les 30 jours de la fin de 1'enquete.

Page 173 - article 113, § 1 et 2
Remarque

Aucun delai n'est prevu pour 1'intervention du fonctionnaire
delegue. Cf. article 115.

Page 174 - article 115
Commentaar

1) Les communes se felicitent de la volont6 affichee par Ie projet
de fixer des delais de delivrance des permis d'urbanisme. II a lieu
cependant de tenir compte des realites. Le delai prevu de 105 jours
paralt beaucoup trop court lorsqu'il y a enquete, concertation et avis
du fonctionnaire delegue.

Proposition
1°) quarante-cinq jours: inchange;
V) septante-cinq jours «lorsque la demande requiert 1'avis con-

forme du fonctionnaire dele'gue, sans mesures particulieres de
publicite;

3'1) cent cinquante jours lorsque la demande requiert 1'avis
confonne du fonctionnaire delegue et des mesures particulieres de
publicite.

2) En outre des delais particis doivent etre priSvus pour la
notification de 1'intervention du fonctionnaire deleguiS (30 jours),
afin de permettre & la commune de respecter les delais prevus ici.

L'absence de delai dans le chef du fonctionnaire delegue est
d'autant plus dommageable qu'a defaut de notification de son avis,
la commune est dans 1'impossibilite d'accorder les permis (cf. aussi
article 124, al. 2, remarque 2).

3) Enfin les decomptes prevus en cas de conges scolaires sont
difficiles a appliquer et donneront lieu & contestation.
Des projets sont connus, par ailleurs, qui visent a modifier le
systeme des conges scolaire, matiere qui depend des Communautes,

Proposition
«Lorsque la demande.... vacances scolaires, les delais sont

augmentes de la duree de ces conges».

Page 175 - article 117, al. 1
Remarque - Proposition

II y a lieu de supprimer la distinction entre travaux et autres cas.
Par ailleurs, il serait plusjudicieux de prevoir Pobligation d'affiehage
dans un delai courant a dater de la notification du permis et jusqu'a
la fin de 1'executiori des actes.

Page 177 - article 124, al. 2
Remarques

1) Le delai de 30 jours n'est pratiquable que si le fonctionnaire
delegue ne doit pas faire proceder aux mesures particulieres de
publicite.

2) L'application conjointe des articles 115 et 124 peut permettre
d'eviter volontairement 1'avis du college. II serait possible de pallier
cette eventualiti5 en fixant un delai d'intervention pour le fonction-
naire delegue, tel que demand^ pour 1'article 115.
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Biz 180 - artikel 135, Iste lid
Vraag

Betekent dit artikel dat eike aanvraag met het oog op het plaatsen
van pij'pleidingen en leidingen van openbaar nut waarvoor een
wegvergunning tot nu toe voldoende was, voortaan zullen onderwor-
pen zijn aan een stedebouwkundige vergunning verleend door de
gemachtigde ambtenaar?

Biz 180 - artikel 136, Iste lid
Commentaar

Waarom kan de gemachtigde ambtenaar, in tegenstelling tot de
gemeenten (cf art. 106, Iste lid) geen indieningsattest afleveren?

Voorste/ .
Dit begrip ook voor de gemeenten schrappen, in artikel 106.

Biz 181 - artikel 137, Iste lid
45 dagen voorzien.

Biz 181 - artikel 138, 2de lid
Zeifde opmerkingen als voor art. 115.

Biz 182 - artikel 140
Opmerking

Waarom kunnen de publiekrechtelijke personen rechtstreeks in
beroep gaan bij de Executieve en niet in eerste instantie bij het
Stedebouwkundig College ?

Vooistel
Twee graden van beroep aantekenen voorzien.

Blzl84.-artikel.l47
Commentaar

Artikel 147 dat nochtans gesitueerd is in een Afdeling I:
« Begrip » geeft nergens een positieve bepaling van het Stedebouw-
kundig attest. Hier dringt zich wel een duidelijker bepaling op.

Biz 184 - artikel 152
Commentaar

Men kan de gedachte volgen maar het artikel is dermate geformu-
leerd dat het «letterlijk » onleesbaar wordt.

Biz 185 - artikel 155
Commentaar

Het actieveld van de voorgestelde regelingen is dermate uitge-
strekt dat men dreigt in het vaarwater van andere wetgevingen of
andere bevoegde instanties te verzeilen.

Biz 186 - artikel 156, 5de lid
Opmerking

De termijn van 30 dagen waarover de gemeenteraden beschikken
om uitspraak te doen is totaal ontoepasselijk en het advies dat na
verstrijken van die termijn geacht wordt gunstig te zijn, ontneemt de
gemeenten alle beheer over deze dossiers. •

Voorstel
60 dagen voorzien buiten de perioden van schoolvakanties.

Biz 187 - artikel 1,58, 2de lid
Zeifde commentaar als bij artikel 155

Biz 187 - artikel 159, 3de lid
Voorste/

Proces-verbaal van afsluiting van het onderzoek: adit proces-
verbaal wordt binnen 3 weken na het verstrijken van de termijn door
het College van burgemeester en schepenen opgesteld».

Page 180 - article 135, al. 1
-, Question

Cet article signifie-t-il que toute demande visant a placer iignes et
canalisations d'utilite publique, jusqu'a. present autorisees par per-
mission de voirie, devra faire 1'objet de permis d'urbanisme accorde
par Ie fonctionnaire delegue?

Page 180 - article 136, al. 1
Commentaire

Pourquoi, contrairement aux communes (cf. art. 106, al. 1) Ie
fonctionnaire delegue n'est-il pas tenu de delivrer une attestation de
depot?

Proposition
Supprimer cette notion egalement pour les communes, a 1'arti-

cle 106.

Page 181 - article 137, al. 1
Proposition

Prevoir 45 jours.

Page 181 - article 138, al. 2
Memes remarques que pour 1'art. 115.

Page 182 - article 140
Remarques

Pour quelle raison les personnes de droit public ont-elles une
possibility directe de recours - 1'Executif et rion dans un premier
temps au college d'urbanisme ?

Proposition
Prevoir deux degres de. recours.

Page 184 - article 147
Commentaire

Aucune definition positive du certificat d'urbanisme n'est donnee
par cet article 147 pourtant inscrit dans une section 1'" intitulee
«Notion». II y a lieu d'apporter des precisions.

Page 184 - article 152
Commentaire

On comprend 1'idee, mais la formulation de cet article est telle
qu'il est - litteralement - illisible.'

Page 185 - article 155
Commentaire

Le champs d'action de ces reglements proposes est a ce point vaste
que des chevauchements pourraient exister tant avec d'autres
legislations qu'avec d'autres instances responsables. .

Page 186 - article 156, al. 5
Remarque

Le delai de 30 jours donne aux conseils communaux pour se
prononcer est tout a fait inapplicable, et 1'avis repute favorable a
1'expiration de ce delai conduit a deposseder les communes de la
mattrise de ces dossiers.

Proposition
Prevoir 60 jours en dehors des periodes de conges scolaires.

Page 187 - article 158, al. 2
Meme Commentaire qu'a 1'article 155.

Page 187 - article 159, al. 3
Proposition

P.V. cl6ture d'enquete: «Celui-ci est dresse par le college des
bourgmestre et echevins dans les 3 semaines de 1'expiration du
delai».

Biz 188 - artikel 159, 5de lid Page 188 - article 159, al. 5
Zeifde Opmerking en voorstel als voor artikel 156, 5de lid. Meme remarque et proposition que 1'article 156, al. 5.
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Biz 190 - artikel 170 '
Commentaar

Akkoord ten gronde. Deze permanente inventaris van niet
bebouwde onroerende goederen betekent weer extra-werk voor de
gemeenten. Ze zullen er dus zeker van moeten zijn dat ze de nodige
middelen zullen bekomen (personeel, informatica, begroting) om
hun verplichtingen te kunnen nakomen.

Biz 190 - artikel 170, 2de lid
Voorstel

«Iedereen» dient vervangen te wprden door «iedere persoon die
kan aantonen dat hij er belang bij heeft».

Biz 191 - artikel 172
Commeataar

Men kan zich slechts afvragen waarom men de mogelijkheid wil
bevestigen orn via een besluit over een conjunctuurgebonden
maatregel te beschikken teneinde de uitvoering van uitgereikte
vergunningen op te schorten. Alhoewel ze in de huidige wet
voorkomt zorgt deze tot nu toe weinig of niet gebruikte mogelijk-
heid, voor tal van moeilijkheden (risico van eigenmachtig optreden,
eventueel aan de aangeduide ondernemers uit te betalen rouw-
geld...)

Mocht men hoe dan ook beslissen dit artikel te weerhouden dan
dient het wel duidelijker opgesteld te worden en onder meer
vermelden:
- in welk geval een conjunctuurgebonden opschortingsmaatregel
kan genomen worden
- dat het besluit van de Executieve die hierover beslist, met redenen
moet oinkleed zijn.

Bijkomende Opmerking
In het 3de lid is er sprake van «in dit artikel vermelde aanvragen

om machtiging». Wat bedoelt men daar precies mee? Is het
misschien zo dat een groep inwoners, een instelling of een of ander
orgaan een verzoek zullen kunnen indienen met het oog op de
opschorting.

Voorstel
Afschaiiing zonder meer van het artikel 172.

Biz 192 - artikel 174, Iste lid
Vraag

Wat gebeurt er met de beedigde ambtenaren die door de Vice-
gouverneur van de provincie Brabant werden aangesteld?

Biz 192 - artikel 175, 2de lid
Opmerking

Rekening houdend met alle mogelijke situaties die zich kunnen
voordoen (de vooravond van een week-einde bijvoorbeeld) lijkt de
kennisgeving van een proces-verbaal van vaststelling binnen de 24
uur moeilijk zo niet onmogelijk.

Biz 193 - artikel 175, 3de lid
Voorste/

7 dagen voorzien in plaats van 5 voor het bevestigen van het bevel
de werken te staken.

Biz 193 - artikel 178
Opmerking

Spijtig genoeg geldt de mogelijkheid van ambtshalve genomen
maatregelen enkel voor de gevallen opgesomd in artikel 85 dat
uitsluitend de voorlopige vergunningen beoogt.

Biz 194 - artikel 179, 3de lid
Opmerking

Waarom is de maximum geldboete kleiner dan deze waarvan
sprake in het 2de lid?

Voorste/
Dit maximum op 500.000 F brengen.

Page 190 - article 170
Commentaire

Accord sur Ie fond. Cet inventaire permanent des biens non batis
reprtsentera encore un surcrott de travail pour les communes, Les
moyens a mettre a leur disposition (personnel, informatique,
budgets) pour respecter ces obligations devront done exister avec
certitude.

Page 190 - article 170, al. 2
Proposition

«Quiconque» a remplacer par «toute personne justifiant d'un
int6ret»,

Page 191 - article 172
Commentaire

On ne peut que s'interroger sur la volonti de conGrmer la
possibilite de disposer par arrete d'une mesure conjoncturelle de
suspensions d'execution de permis delivres. Bien qui figurant dans la
loi actuelle cette possibilite, peu ou pas utilisee a cejour, souleve de
nombreuses difficultes (risques d'arbitraire, dedits eventuels a payer
aux entrepreneurs designes...).

Si, en tout etat de cause, cet article devait 6tre maintenu, il devrait
etre plus explicite et preciser:

- dans quel cas une mesure de suspension conjoncturelle peut etre
prise
- que 1'arrete de 1'Executif en decidant doit etre motive.

Remarque subsidiaire
A 1'alinea 3, il est question de «demandes d'autorisation visees au

present articles. De quoi s'agit-il? un groupe d'habitants, une
institution ou une instance pourra-t-elle introduire des demandes
visant a la suspension.

Proposition
Suppression pure et simple de 1'article 172.

Page 192 - article 174, al. 1
Question

Que deviendront les fonctionnaires assermentes qui ont 6te
designes par Ie Vice-Gouverneur de la Province de Brabant?

Page 192 - article 175, al. 2
Remarque

II parait difficile, voire impossible, de notifier Ie proces-verbal de
constat dans les 24 heures, compte tenu de la diversite des situations
possibles (veilles de week-end par exemple).

Page 193 - article 175, al. 3
Proposition

Prevoir 7 jours au lieu de 5 pour la confirmation de 1'ordre d'arret
des travaux.

Page 193 - article 178
Remarque

On regrette fortement que la possibilite des mesures d'office ne
soit pas etendue a d'autres cas que ceux vises a 1'article 85, lequel
vise exclusivement les permis delivres a litre provisoire.

Page 194 - article 179, al. 3
Remarque

Pourquoi Ie plafond des peines est-il inferieur a celui prevu a
1'alinea 2 ?

Proposition
Relever ce plafond a 500.000 francs.
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Biz 194 - artikel 180
Commentaar

Telkens de gemeenten verplicrit zijn zich burgeriijke partij te stellen
staan ze voor aanzienlijke procedure- en administratiekosten. Mis-
schien kan gedacht worden aan een korps van gewestelijke ambtena-
ren of aan subsidiemogelijkheden om deze moeilijkheden gedeelte-
lijk op te lessen?

Biz 194 - artikel 180, 2de lid
Commentaar

«De betaling van de geldsom geschiedt... op een speciale
rekening van het Gewest. »

Er werd niets voorzien om de gemeenten in het bezit te stellen van
een gedeelte van deze sommen die, in geval van overtreding, een
meerwaarde vertegenwoordigen. Hier is sprake van een abnormale
toestand die er de gemeenten zeker niet zai toe aanzetten het nodige
personeel uit te trekken voor het opsporen en het vaststellen van dit
soort overtredingen.

Page 194 - article 180
Commentaire

L'obligation pour les communes de se porter partie civile a chaque
fois, entratne pour elles des frais considerables de procedure et
d'administration. Peut-on imaginer un corps de fonctionnaires
regionaux ou des possibilites de subside pour pallier ces difficultes?

Page 194 - article 180, al. 2
Commentaire

« Le paiement de la somme se fait... a un compte special du budget
de la Region ».

Rien n'est prevu pour que les communes puissent percevoir une
partie de ces sommes representant la plus-value en cas d'infraction.
Cette situation est anormale et n'incitera guere les communes a
degager le personnel necessaire a^ la recherche et a la constatation
des infractions.

ALGEMENE OPMERKING INZAKE DE VERTALING REMARQUE GENERALE SUR LA TRADUCTION

De Nederlandse tekst vertoont meerdere hiaten en tegenstrijdig-
heden ten opzichte van de Franse tekst.

Enkele voorbeelden
— art. 48 Iste lid: in plaats van «ontwerpen » leze men «ontwer-
per».
— art. 65, Iste lid: hier staat percelen zowel voor «immeubles» als
voor « parcelles ».
— art. 106, Iste en 3de lid: de twee Franse uitdrukkingen « attesta-
tion de dep6t» en « accuse de reception » waar wel enig verschil
tussen gemaakt wordt, worden in bet Nederlands door een en
hetzelfde woord « ontvangst bewijs » vertaald.
— art. 110, 2de lid: het Franse «maison communale » wordt in het
Nederlands « gemeentebestuur ».
— art. 151: «in beroep komen » is voor verbetering vatbaar evenals
« nieuv/e redenen zijn opgekomen » in artikel 154.
— art. 162: «lorsqu'un reglement regional est publie» wordt
vertaald door «is er gees gewestelijke verordering bekendge-
maakt»,

Het gaathier maar om een paar voorbeelden vermits de tijd en de
beschikbaar gestelde periode ons niet toelieten systematisch op dit
aspect in te gaan, Het ware dan ook aangeraden de Nederlandse
tekst grondig na te lezen v66r de ordonnantie goedgekeurd wordt.
MTH
15.4.1991

Le texte neerlandais presente de multiples lacunes et contracdicti-
ons vis-a-vis du texte francais.

A titre exemplatif
— art. 48, al. 1: lire « ontwerper» et non « ontwerpen ».

— art. 65, al. 1: «percelen » traduit indifferemment«immeubles »
et « parcelles ».
— art. 106, al. 1 et 3: « attestation de depot» et «accuse de
reception» entre lesquels la distinction est faite en francais, sont
traduits par le meme mot en neerlandais: « ontvangstbewijs ».

— art. 110, al. 2: « maison communale » est traduit par « gemeente-
bestuur ».
— art. 151:«in beroep komen » est perfectible, de meme qu'a /'art.
154 « nieuwe redenen zijn opgekomen ».
— art. 162: «lorsqu'un reglement regional est public » est traduit
par «is er geen gewestelijke verordening bekendgemaakt».

II s'agit d'exemples, le temps et la periode impartis ne nous ayant
pas permis de proceder a une revision systematique de cet aspect. En
tout etat de cause, le texte neerlandais devrait faire I'objet d'une
revision approfondie avant ['approbation de I'ordonnance.
MTH/ads
15.4.1991
Article.mth
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5. ADVrcS VAN HET «SYNDICAT
DES INDEPENDANTS DES PME»

Dit ontwerp is volgens ons zeer goed omdat het een einde maakt
aan de meeste onduidelijkheden en ambiguiteiten die tot nu toe op
dat stuk bestonden.

De tekst is bijzonder positief met betrekking tot de bepalingen die
een ov.erleg op verschillende niveaus invoeren, en de mogelijkheden
inzake toegang tot de informatie en stellingname van de betrokken
particulieren (bqv.: mogelijkheid voor de inwoners van een wijk om
een afschrift van een bijzonder bestemmingsplan te bekomen).

Het lijkt ons echter wenselijk nog verder te gaan en de officiele
bekendmaking verplicht te maken van alle bouwaanvragen die van
de bestemmingsplannen afwijken.

Het is eveneens aangewezen dat de betrokken particulieren
dezelfde beroepsmogelijkheid bij het Stedebouwkundig College als
de aanvrager zouden hebben (artikel 125).

Het lijkt ons immers onlogisch dat deze mogelijkheid slechts aan
laatstgenoemde wordt geboden.

Indien wij het goed begrepen hebben is het ook zo dat alleen de
openbare overheid de mogelijkheid heeft om voor de rechtbank
herstel in natura te eisen (artikel 183).

Volgens ons zou het normaal zijn dat de betrokken particulieren
over dezelfde mogelijkheden als de openbare overheden zouden
beschikken.

Ten slotte lijkt ons, in een andere context, artikel 75 van het
ontwerp gevaarlijk in die zin dat het bepaalde misbruiken mogelijk
maakt vanwege particulieren die met de uitvoering van de geplande
werken belast zijn.

Met dit voorbehoud, zijn wij de mening toegedaan dat het door U
uitgewerkte ontwerp talrijke zeer positieve punten bevat en dat het
ten opzichte van de vigerende wetgeving innoverend is (inzonder-
heid; opmaak, structuur en harmonisatie van de teksten).

5. AVIS DU SYNDICAT
DES INDEPENDANTS ET DES PME

Ce projet nous paratt tres heureux, car 11 met fin a la plupart des
imprecisions et des ambiguites qu'on retrouvait jusqu'a present en la
matiere.

Le texte est specialement positif dans ses dispositions instaurant la
concertation & plusieurs niveaux et les possibilites d'acces aux
informations et de prise de position des particuliers concernes (ex:
possibilite pour les habitants d'un quartier d'obtenir copie d'un plan
particulier d'affectation du sol.

II nous semblerait cependant souhaitable d'aller plus loin encore,
et de rendre obligatoire la publication officielle de toutes les
demandes de batir derogeant aux plans d'affectation du sol,

II serait bon aussi que les particuliers concernes se voient offrir le
meme type de recours devant le College d'urbamsme que le
demandeur (art. 125).

II ne nous semble pas logique en effet que cette possibilite ne soit
offerte qu'a ce dernier.

De meme, si nous comprenons bien, seule 1'administration a la
possibility de demander en Justice des reparations en nature
(art. 183).

II nous semblerait normal que les particuliers interesses benefi-
cient des memes possibilites que les autorites publiques.

Enfin, et dans un autre ordre d'idee, 1'article 75 du projet nous
semble dangereux en ce sens qu'il rend possible certains abus de la
part des particuliers qui seraient charges de 1'execution des travaux
prevus.

Sous ces reserves, nous estimons que le projet que vous avez
elabore comporte de nombreux aspects tres positifs, et qu'il est
novateur par rapport a la legislation en vigueur (specialement:
presentation, structure, et harmonisation des textes).



A-108/2- 90/91 - 571 - A-108/2- 90/91

6. ADVIES VAN DE
« ASSOCIATION REGIONALE DES

DIRECTEURS ET INGENIEURS COMMUNAUX»
(v.z.w.)

6. AVIS DE
L'ASSOCIATION REGIONALE DES

DIRECTEURS ET INGENIEURS COMMUNAUX
(a.s.b.1.)

Sommige punten van administratieve of technische aard beteke-
nen volgens ons een vooruitgang ten opzichte van de wet van 1962,
maar veel andere punten, die in de als bijlage bijgevoegde tekst
worden samengevat, zullen de ordonnantie in de praktijk moeilijk
uitvoerbaar maken.

Het ontwerp maakt met name de procedures tot goedkeuring van
de gemeentelijke plaanen ingewikkelder door de invoering van een
bijkomende etappe, die van het basisdossier, zonder garantie dat de
ternujnen korter zullen zijn.

Bovendien houden de aan de gemeenten opgelegde termijnen
geen rekening met de werkelijkheid en kunnen zij, zoals uit onze
ervaring blijft, meestal met worden nageleefd.

Het blijkt tevens dat de voorgestelde procedures het werk van de
gemeentebesturen aanzienlijk zullen verzwaren, zonder echte garan-
tie dat zij over de noodzakelijke middelen (personeel - informatica -
budget) zullen kunnen beschikken.

Tot besluit hopen wij dat er bij de einddiscussie over het ontwerp
van ordonnantie houdende organisatie van de planning en de
stedebouw met deze bezwaren rekening kan worden gehouden,
zodat deze ordonnantie, in het belang van iedereen, in de praktijk
werkelijk toepasbaar wordt.

(Bijlage : zie de bijlage bij het advies vande Vereniging van de
Stad en de Gemeenten van Brussel.) .

Si, certains points d'ordre administratif ou technique presentent a
nos yeux un progres par rapport a la loi de 1962, de nombreux
autres, resumes dans Ie texte que vous trouverez en annexe,
rendront 1'ordonnance difficilement applicable en pratique.

Notamment, Ie projet complique encore fes procedures d'adop-
tion des plans communaux par la creation de 1'etape supplementaire
d'un dossier de base, sans garantie de voir les delais raccourcis.

De memo, les delais imposes aux Communes, ne tiennent pas
compte de la realite et sont, la plupart du temps, inapplicables a la
lumiere de nos experiences.

,De plus, il apparatt que les procedures proposees, representeront,
pour les Administrations communales, un alourdissement considera-
ble des laches a execater, sans garantie, pour elles, de disposer, avec
certitude, des moyens indispensables (personnel - informatique -
budget).

En conclusion, nous esperons qu'U pourra etre tenu compte de ces
observations ou remarques lors des discussions finales du projet
d'ordonnance organique de la planification et de I'Urbanisme.'afin
qu'elle puisse etre reellement applicable sur Ie terrain dans 1'interet
general.

(Annexe : voir 1'annexe a 1'avis de 1'Association des Ville et
Communes bruxelloises.)
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7. ADVIES VAN HET VERBOND
VAN ONDERNEMINGEN TE BRUSSEL (v.z.w.)

7. AVIS DE L'UNION
DES ENTREPRISES DE BRUXELLES (a.s.b.l.)

I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN I. LES CONSIDERATIONS GENERALES

1. De planning

De Executieve definieert het doel van haar ontwerp van ordon-
nantie als volgt: «De verschillende beleidsvoeringen die recht-
streeks of onrechtstreeks de ruimtelijke gewestelijke ordening
raken, te ontzuilen, ten einde de verschillende aspecten van het
leven in de stad op coherente wijze te behandelen».

En de Executieve vervolgt dat deze orientenng impliceert dat de
ruimtelijke ordening te kaderen is in een algemene planning, die
wordt opgevat in de geest van de kaderwet van 17 juli 1970
houdende organisatie van de planning en de economische decentrali-
satie.

Op dit punt moeten we er aan herinneren dat de economische
planning in ons land nooit heeft gefunctioneerd, en enkel heeft
aanleiding gegeven tot het opstellen van totaal nutteloze vijfjaren-
plannen die al lang vergeten zijn.

De enige verdienste die de toepassing van de wet van 17 juli 1970
in Brussel heeft gehad, was de oprichting van bepaaide instanties die
belangrijk geweest zijn voor de Brusselse ontwikkeling, zoals de
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij wier activiteiten snel van
de economische planning zijn afgeweken, om zich te concentreren
op de infrastructurele uitrusting van het Gewest, of de Gewestelijke
Economische Raad voor Brabant die eigenlijk belast was met het
onderzoek van de ontwerp-plannen, maar in feite uitgroeide tot het
eerste overlegorgaan tussen de sociale partners voor een aantal
problemen die dikwijis weinig of niets met planning te maken
hadden.

Maar er is meer.

Zeifs voor de ruimtelijke ordening heeft de planning, zoals deze in
Brussel werd toegepast, snel haar beperkingen aangetoond.

Wij menen in dit verband enkele zinnen te mogen citeren uit een
brief van 1985, waarin de toenmalige gedelegeerd-bestuurder, de
Heer Emmanuel De Schrevel, een eerste draft voor de wetsherher-
vorining van 1962, aan de Staatssecretaris van het Brusselse Gewest
liet geworden.

«Met de zekerzinnigheid en de ongedwongenheid hem eigen,
verklaarde de toenmalige directeur-generaal, de Heer Victor Bure,
bij 'de stemming van de wet dat men van toen af in Belgie geen twee
stenen meer op elkaar zou zetten zonder de toelating van de Staat.

»0ok al lijkt deze uitspraak overdreven, toch is zij de weerspiege-
ling van een bepaaide ingesteldheid.»

Het VOB zou, in navolging van wat zijn toenmalig gedelegeerd-
bestuurder deed, uit een eerste lezing van het ontwerp van ordon-
nantie besluiten dat dit ontwerp in dezelfde lijn ligt en als het ware
voorbij gestreefde opvattingen en ideeen van 40 jaar geleden
bekrachtigt.

Het directe gevolg van de opvatting dat de economische planning
in het kader van de ruimtelijke ordening dient georganiseerd te
worden, is dat de economische en sociaie problemen via de alles
overheersende ruimtelijke ordening worden aangepakt, terwiji de
ruimtelijke ordening slechts een instrument zou mogen zijn om de
voornoemde objectieven te verwezenlijken.

1. La planification

L'Executif presente comme suit I'objectif de son projet d'ordon-
nace: oDecloisonner les differentes politiques touchant directement
ou indirectement a 1'amenagement du territoire regional, afin de
traiter de maniere coherente les differents aspects de la vie
urbaine».

Et FExecutif poursuit que cette orientation implique que 1'amena-
gement du territoire s'inscrive dans Ie cadre plus large de la
planification generate, conformement & 1'esprit de la loi-cadre du
17juillet 1970 portant organisation de la planification et de la
decentralisation economique.

I! nous faut rappeler sur ce point que la planification economique
n'a jamais fonctionn^ dans notre pays, hormis la vaine elaboration
de plusieurs plans quinquennaux dont plus personne ne parle
aujourd'hui.

Le seui merite de 1'application de la loi du 17 juillet 1970 a
Bruxelles est d'avoir permis I'installation de certaines institutions qui
se sont revelees importantes pour le developpement de Bruxelles,
telle la Societe de Developpement regional dont les activites se sont
tres vite ecartees de la planification economique pour se consacrer &
1'equipement de la Region en infrastructures industrielles, ou encore
le Conseil economique regional pour le Brabant qui, en principe
charge de 1'examen des projets de plans, fut en realite le premier
organe de concertation entre partenaires sociaux pour un ensemble
de questions souvent fort eloignees de la planification,

Mais il y a plus.

Meme en matiere d'amenagement du territoire, la planification
telle qu'elle fut appliquee a Bruxelles, a rapidement demontre ses
limites.

II nous faut b cet egard citer les termes d'une lettre qu'en 1985,
1'administrateur-delegue de 1'UEB, Monsieur Emmanuel De Schre-
vel, adressait au Secretaire d'Etat a la Region bruxelloise lors d'une
premiere tentative de reforme de la loi de 1962.

«Avec la lucidite et la franchise qui lui etaient propres, le
directeur general de 1'epoque, Monsieur Victor Bur, declara lors du
vote de la loi qu'il partir de ce jour, on ne poserait plus deux briques
1'une sur 1'autre en Belgique sans 1'autorisation de 1'Etat.

»Meme si elle peut paraitre excessive, cette declaration est tres
significative d'un etat d'esprit.»

L'UEB pourrait, comme le fit 1'administrateur-delegue de 1'epo-
que, conclure de son premier examen du projet d'ordonnance qu'en
demeurant dans cette meme ligne de pensee, ce projet consacre et
renforee une conception et tes idees datant de plus de 40 ans, et
largement depassee aujourd'hui.

La consequence immediate de cette conception de la planification
economique, qui consiste & organiser celle-ci dans le cadre de
i'amenagement du territoire, est d'aborder les questions economi-
ques et sociales sous 1'angle predominant de I'amenagement du
territoire, alors que I'amenagement du territoire ne devrait fitre que
i'un des instruments permettant de poursuivre la realisation des
objectifs precites.
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Door het onderzoek van de ontwerp-plannen toe te vertrouwen
aan de «Gewestelijke Ontwikkelingscommissie», waarvoor de richt-
lijnen voor de samenstelling trouwens niet eens gepreciseerd werden
in de tekst, vertrouwt het ontwerp van ordonnantie het economisch
en sociaal debat in grote mate toe aan gesprekspartners die
waarschijniijk veel affiniteiten met de ruirntelijke ordening hebben,
maar in elk geval niet de sociale partners zullen zijn, die nochtans in
de bevoegde instanties geneigd zijn over deze problemen te debatte-
ren.

Daarom dringt het VOB erop aan dat eike discussie of advies-
bevoegdheid zou kaderen in een gewestelijk ontwikkelingsplan, dat
aan de Brusselse Gewestelijke Economische en Sociale Raad zou
worden toevertrouwd, en niet aan de Gewestelijke Ontwikkelings-
commissie, wier bevoegdheid uitsluitend zou betrekking hebben op
normatieve bepalingen betreffende de bodembestemming en binnen
een kader van economische en sociale doelstellingen, die voor dit
comite's zouden worden uitgestippeld.

Ainsi, en confiant 1'examen des projets de plans de developpe-
ment regionaux a la «Commission regionale de Developpement»
dont Ie principe de composition n'est par ailleurs pas precise, Ie
projet d'ordonnance fait glisser Ie debat economique et social vers
des interlocuteurs qui probablement representeront de nombreuses
sensibilites liees a 1'amenagement du territoire, mais ne seront pas
les partenaires sociaux auxquels il ineombe seuls de debattre de ces
questions au sein d'organes de concertation appropries.

Pour ces motifs, 1'UEB insiste pour que toute discussion ou toute
competence consultative devant s'exercer dans Ie cadre du plan de
developpement regional, soit reportee au Conseil economique et
social regional bruxellois, a 1'exclusion de la Commission de
Developpement regional, dont la competence portera exclusivement
sur les dispositions normatives relatives a 1'affectation du sol et dans
Ie cadre qui lui est trace par les objectifs economiques et sociaux.

2. Hierarchic der normeii ' 2. La hierarchic des normes
De complexiteit van de hierarchie van de normen die het gevolg

zijn van het invoeren van vier normatieve niveaus, zai worden
ge'fllustreerd tijdens de bespreking van de afzonderlijke artikels in
het volgende hooidstuk. Deze vier normatieve niveaus, die mekaar
trouwens'onderling kunnen bemvloeden, blijken evenwel een heel
stuk verwijderd te zijn van de vereenvoudigings- en verduidelijkings-
criteria die in de memorie van toelichting beoogd worden.

Omwille van verschillende redenen, die verder zullen worden
toegelicht, dringt het VOB erop aan dat de verordenende waarde
zou worden beperkt tot het bestemmingsplan. De regionale en
gemeentelijke ontwikkelingsplannen komen inderdaad naar voor als
de uitdrukking van een politick programma met doelstellingen die
enkel diegenen binden die ze hebben opgesteld, of de daaraan
ondergeschikte instellingen en organismen.

3. De omvang van de macht van de Exewtieve
Uit verschillende bepalingen van het voorontwerp blijkt dat de

Executieve over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt (zo is
zij gemachtigd om de samenstelling van al de adviesorganen te
bepalen; kan zij heel wat subjectieve criteria inzake planning en
vergunning introduceren, zoals schoonheid, berijdbaarheid van
wegen, enz..). Dit gaat zeifs zover dat de Executieve rechtmatig
verworven rechten in vraag kan stellen (verkavelingsvergunningen
die niet stroken met plannen die na het afleveren van de vergunning
van kracht werden, annuleren door een gemeentelijk ontwikkelings-
plan goed te keuren; het opschorten van vergunni'ngen die rechtma-
tig werden verkregen, omwille van de interpretatie van de economi-
sche conjunctuur).

Het VOB is uiterst bezorgd over het invoeren van een normatief
systeem dat, ondanks de vele overlegprocedures, weinig plaats laat
voor discussie, in die zin dat niets is voorzien om een autoritair
ingrijpen van de overheid te vermijden. ^•~

Dit geldt voor de vermoedelijke weigering die bestaat voor
gemeentelijke plannen en vergunningen, wanneer de Executieve-,
zich niet tijdens de voorgeschreven termijn heeft uitgesproken. Dit
stelt de Executieve in staat een bepaalde houding aan te nemen,
zonder deze te moeten verantwoorden, wat in andere bepalingen
van het voorontwerp wel vereist is.

4. Procedure en termijaen
Ondanks de lovenswaardige inkortingen van de opgelegde ant-

woordtermijnen en het invoeren van de mogelijkheid om de
procedure verder te zetten, en dit ondanks tekortkomingen van
organen of instanties wier advies gevraagd werd, moet men vaststel-
len dat de totale procedure tot het bekomen van een vergunning, er
onvermijdelijk voor verlengd werd. Wij zien in de ontdubbeling van
de procedure tot goedkeuring van de plannen als gevolg van de
verplichte opstelling van basisdossiers een bewijs daarvan; of nog in
de quasi ontdubbeling van de toekenningsprocedure voor bouwver-
gunningen, wanneer de aanvrager vooraf een stedebouwkundig
attest wenst waarvoor de procedure dezelfde is als voor het bekomen
van een vergunning.

La complexite de la hierarchie des normes qui resultent de
1'institution de quatre niveaux normatifs, sera illustree au cours de
1'analyse article par article qui fait 1'objet du chapitre suivant. Ces
quatre niveaux normatifs, pouvant d'ailleurs s'influencer mutuelle-
ment, apparaissent des lors tres eloignes des objectifs de simplifica-
tion et de clarification voulues par 1'expos^ des motifs.

Pour les raisons qui seront exposees plus loin, 1'UEB insiste pour
que la valeur reglementaire ne soit reservee qu'au seui Plan
d'Affectation du Sol. Les plans de developpement, regional et
communaux, apparaissent en effet comme 1'expression d'une pro-
grammation politique d'objectifs qui ne doivent lier que ceux qui les
ont etablis, ou les institutions et organismes qui leur sont subordon-

. nes.

3. L'etendue des pomoirs de 1'Executif
Plusieurs dispositions de 1'avant-projet ont mis en exergue Ie

pouvoir d'appreciation tres large confere a 1'Executif (pleine habili-
tation pour definir la composition de tous les'organes consultatifs;
introduction de nombreux criteres subjectifs en matieres de planifi-
cation et de permis, tel la beaute, la viabilite des voies, etc.), pouvoir
allant jusqu'a autoriser 1'Executif a mettre en question 1'exercice de
droits regulierement acquis (annulation par 1'adoption d'un plan
communal de developpement, de permis de lotir non conformes a
des plans entres posterieurement en vigueur; pouvoir de suspension
d'execution d'un permis, regulierement obtenu, en raison de 1'inter-
pretation de la conjoncture economique).

L'UEB ne peut dissimuler une vive inquietude a 1'egard d'un
systeme normatif qui, malgre les tres nombreuses procedures de
concertation qu'il institue, laisse peu de place a la discussion dans la
mesure ou rien ne preserve de 1'int.ervention autoritaire du pouvoir.

D en est ainsi de la presomption de refus instituee en matiere de
plans communaux ou de permis, lorsque 1'Executif ne s'est pas
proiionce dans Ie delai imparti, et qui permet a 1'Executif de ne pas
prendre attitude sans devoir justifier sa position, comme 1'exigent
par ailleurs d'autres dispositions de 1'avant-projet.

4. La procedure et les delais
Enfin, malgre de louables reductions de delais et une introduction

de presomptions permettant la poursuite de la procedure malgre
certaines defaillances d'organes ou d'autorites appeles a donner leur
avis, il faut constater que la duree totale des procedures devant
conduire a 1'octroi d'un permis s'en trouvera inevitablement allon-
gee. Nous en voulons pour preuve Ie doublement de la procedure en
matiere d'approbation de plans, par 1'exigence de 1'etablissement de
dossiers de base; ou encore Ie quasi dedoublement de la procedure
d'octroi des permis de batir, dans la mesure ou Ie demandeur
souhaite obtenir prealablement un certificat d'urbanisme dont la
procedure est la meme que celle qui est exigee pour 1'obtention du
permis.
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Tenslotte, heeft het VOB kunnen vaststellen dat, afgezien van
bepaalde verbeteringen, het ontwerp van ordonnantie in hoge mate
gebonden blijft aan het normatief systeem, dat door de wet van 1962
werd ingevoerd, wat weinig perspectieven biedt voor een dynamisch
beheer van de ruimtelijke ordening. Het ontwerp kan dan ook niet
worden beschouwd als een eerste inspanning die moet leiden tot een
werkelijk vernieuwend normatief stelsel, aangepast aan de geweste-
lijke behoeften.

En conclusion, 1'UEB a pu constater qu'au-dela de certaines
ameliorations. Ie projet d'ordonnance reste extremement lie au
systeme normatif organise par la loi de 1962, et n'offre pas la
perspective d'une gestion dynamique de I'amenagement du terri-
toire. II ne peut des lors pas etre considere comme Ie premier acte
d'un effort a poursuivre, en vue de la mise au point d'un regime
normatif reellement novateur et adapte aux besoins de la Region.

n. ARTIKELGEWIJS ONDERZOEK
VAN HET ONTWERP VAN ORDONNNANTIE

n. EXAMEN DU PROJET D'ORDONNANCE
«ARTICLE PAR ARTICLE*

TITEL SEN: ALGEMENE BEPALWGEN TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

HOOFSTUK I - DOELSTELLINGEN CHAPITRE I - OBJECTIFS

1. Artikel 2 is gewijd aan de vier niveaus van planning die de
xontwikkeling van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest» bepalen.

1. L 'article 2 consacre les quatre niveaux de planification qui
determinent «le developpement de la Region de Bruxelles-Capi-
tale».

Wij verwijzen naar wat hierboven werd gezegd over het concept
van planning, en naar wat verder zai worden gezegd betreffende de
afdingbaarheid van elk plan en de hierarchic tussen deze laatste.

De tweede alinea voorziet; «Deze ontwikkeling is zowel econo-
misch, sociaal als artistiek (...)». Het is een beetje verwonderlijk dat
«het urbanistisch standpunt» niet vermeld wordt, daar waar het juist
gaat om de planning van de ruimtelijke ordening. Het VOB heeft bij
andere gelegenheden de nadelen en de subjektiviteit van het
esthetisch criterium onderstreept. Wij stellen bijgevolg voor het
woord «urbanistisch », often minste het woord «urbanistiek» aan de
drie voornoemde criteria toe te voegen.

Nous renvoyons a ce qui a etc dit ci-avant sur Ie concept de
planification, et & ce qui sera dit plus loin & propos de la force
contraignante de chaque plan et de la hierarchic entre ceux-ci,

Le deuxieme alinea prevoit: « Ce developpement est concu (...)
au point de vue economique, social et esthgtique (...). Ne faut-il pas
s'etonner que le «point de vue urbanistique» ne soit pas mentionne
alors qu'il s'agit precisement de planifier I'amenagement du terri-
toire. L'UEB a d'autre part eu 1'occasion de souligner les inconve-
nients de la subjectivite du critere de 1'esthetique. II est dfes lors
propose de remplacer le mot «esthetique» par le mot «urbanisti-
que», ou'a tout le moins d'ajouter le mot «urbanistique» aux trois
autres criteres precites.

Alinea 2 van artikel 2 geeft het doel aan van de planning, met
name een «zuinig» beheer van de bodem.

L'alinea 2 de 1'article 2 assigne comme but de la planification de
gerer le sol avec «parcimonie».

Zoals de term «esthetisch» is de term «zuinig» juridisch gezien
weinig nauwkeurig. De restrictieve connotatie ervan is trouwens
moeilijk verenigbaar met het begrip urbanisme dat eerder een
concept van een geheel oproep dat tegengesteld is aan die indivi-
duele dimensie.

Comme le terme «esthetique», celui de «parcimonie» est juridi-
quement peu rigoureux. Sa connotation restrictive semble d'autre
part peu conciliable avec la notion d'urbanisme, qui releve bien plus
d'une conception d'ensemble s'opposant a la dimension individuelle.

Wij stellen dan ook voor het woord «zuinig» te vervangen door de
woorden «zo goed mogelijk in bet algemeea belang».

1. Artikel 3 stelt met reden dat de instanties, belast met de afgifte
van vergunningen, alles in het werk stellen om enerzijds de
maatschappelijk en economische vooruitgang en andezijds de kwali-
teit van het leven met elkaar te verzoenen. Het gebruik van de term
«verzoenen» zou kunnen laten veronderstellen dat er een tegenstrij-
digheid bestaat tussen de maatschappelijke vooruitgang en de
kwaliteit van het leven, wat ongetwijfeld niet het geval is. De term
«integreren» lijkt ons dan ook verkieslijker.

HOOFDSTUKII
GELDIGHEID EN GEVOLGEN VAN DE PLANNEN

3. Artikel 6 legt het principe vast waarbij de mogelijkheid bestaat
om, doorheen de plannen, aan het uitoefenen van het eigendoms-
recht beperkingen op te leggen. Artikel 75 behandelt de vergoeding
van de waardeverminderingen die -uit zulke bepalingen kunnen
voortvloeien.

II est des lors propose de remplacer les mot «avec parcimonie »
par les mots «au mieux de I'interet general».

2. L'article 3 prevoit opportunement que les autorites chargees de
delivrer les permis s'efforceront de concilier, d'une part, le progres
social et economique et, d'autre part, la qualite de la vie. L'utilisa-
tion du terme «concilier» peut cependant faire penser qu'il y a
antinomie entre le progres social et la qualite de la vie, ce qui
assurement n'est pas le cas. II semble que le terme «integrer» soit
preferable.

CHAPITRE II "
VALIDITE ET EFFETS DES PLANS

3. L'article 6 arrete le principe de la possibilite, pour les plans,
d'apporter des restrictions a 1'exercice du droit de proprifte.
L'article 75 traite de 1'indemnisation pour les moins-values qui
pourraient resulter de telles dispositions.
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Men moet evenwel vaststellen dat enkel met de situatie van de
eigenaar rekening wordt gehouden, terwiji de beperkingen heel wat
gevolgen kunnen hebben voor de rechten van de huurders die niet
de titularis zijn van de zakelijke rechten. Dit zou het geval kunnen
zijn voor iemand die een perceel of gebouwen huurt en die verplicht
zou kunnen worden, wanneer zijn activiteiten niet stroken met een
bepaald plan, zijn activiteiten elders te" localiseren of ze helemaal
stop te zetten.

' Er moeten dus vergoedingsmodaliteiten worden voorzien in
artikel 75. Het principe echter van deze vergoeding en de veralgeme-
ning van deze modaliteiten moeten echter reeds in artikel 6 worden
opgenomen, zoals dat het geval is met de beperkingen op het
gebruik van de eigendom.

HOOFDSTUK IV - INFORMATIE, OPENBAARMAKING
EN OPENBAAR ONDERZOEK

4. Artikel 8 voorziet dat minstens de helft van de onderzoekster-
mijn buiten de periode van de schoolvakantie moet vallen. Het VOB
wenst te onderstrepen dat in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest de
schoolvakanties door de Franse en de Vlaamse Gemeenschappen
worden vastgelegd, en mekaar meestal niet overlappen. Een aan-
zienlijke verlenging van de onderzoeksperiodes kan hiervan het
gevolg zijn.

Dit zou a fortiori het geval zijn indien de Gemeenschappen de
vakantieperiode zouden wijzigen in functie van het goedkeuren van
nieuwe schoolritmes!

5. De vooriaatste alinea van artikel 8 voorziet dat de Executieve
of de Gemeenten zeif kunnen beslissen over bijkomende vormen
van openbaarmaking en raadpleging.

Deze bepaling laat eenderweike instantie toe de onderzoekspro-
cedures en de procedures van openbaarmaking ainaargelang de
vereisten van de dossier, eindeloos te laten varieren.

Het VOB is van mening dat de vormen van onderzoek en
openbaarmaking nauwkeurig in besluiten van de Executieve moeten
worden vastgelegd, en dat eike bijkomende vorm, desgevallen,
enkel in uitzonderlijke omstandigheden en op basis van een goed
gemotiveerde beslissing mag vastgelegd worden.

II faut cependant constater que seule la situation du proprietaire
semble prise en compte, alors que ces restrictions pourraient tres
bien affecter les droits d'occupants, non-titulaires de droits reels. II
pourrait en etre ainsi du locataire d'une parcelle ou de batiments,
qu'un plan, contraire & ses activites, pourrait contraindre & relocali-
ser celles-ci, voire meme & y mettre fin.

Les.modalites de cette indemnisation doivent des lors etre prevues
a la suite de 1'article 75. Mais il semble que Ie principe de
1'indemnisation et la generalisation de celle-ci doivent etre enonces
des 1'article 6, comme c'est Ie cas pour Ie principe des restrictions &
1'usage de la propriete.

CHAPITRE IV - INFORMATION, PUBLICITE
ET ENQUETES PUBLIQUES

4. L'article 8: prevoit que la moitie au moins des delais d'enque-
tes se situe en-dehors des periodes des vacances scolaires. L'UEB
tient a souligner qu'en Region de Bruxelles-Capitale, les periodes
des vacances scolaies sont determinees par les Communautes
faancaise et flamande, et que ces periodes ne se recouvrent
gen^ralement pas. II peut en resulter un prolongement important
des periodes d'enquetes.

Tel serait a fortiori Ie cas si les Communautes modifiaient les
periodes des vacances en fonction de 1'adoption de nouveaux
rythmes scolaires!

5. L'avant-dernier alinea de Y article 8 prevoit que 1'Executif ou
les Communes peuvent decider de toute forme supplementaire de
publicite de consultation.

Cette disposition permet a toiite autorite de faire varier & 1'infini
les procedures d'enquetes et de publicite, selon les exigences
ponctuelles d'un dossier.

L'UEB estime que les formes d'enquetes et de publicite doivent
etre organisees avec precision par arrete de 1'Executif, et que toute

"•forme supplementaire ne pourrait, Ie cas echeant, intervenir qu'en
raison de circonstances de caractere exceptionnel, et sur base d'une
decision dument motivee.

HOOFDSTUK V - ADVIESCOMMISSIES CHAPITRE V - COMMISSIONS CONSULTATIVES

6. Artikel 9 richt de « Gewestelijke Ontwikkelingscommissie» op
en organiseert ze.

Alinea 5 van dit artikel geeft deze Commissie de mogelijkheid om
opmerkingen te formuleren. Het is wenselijk dat de tekst preciseert
dat het formuleren van bemerkingen niet gewoon een mogelijkheid
naar een recht wordt, waartoe de Commissie het initiatief kan
nemen.

Deze alinea zou bijgevolg beginnen met de woorden: «De
Gewestelijke Commissie kan, wanneer zij dat wil, het initiatief
nemen om opmerkingen voor de Executieve te formuleren over
(..>.

In die geest zou alinea 6 beginnen met de woorden: «Zij stelt
eveneens algemene richtlijnen voor (...)».

7. Alinea 9 van artikel 9 beperkt zich ertoe de Executieve de
bevoegdheid toe te kennen om de regels voor de samenstelling en de
werking van de Commissie te bepalen.

Zo die bevoegdheidsdelegatie te verantwoorden is voor de
werking van de Commissie, dan is het evenwel noodzakelijk dat het
principe van de samenstelling ervan in de ordonnantie wordt
gepreciseerd, zoals dat het geval is in artikel 7 van de wet van 1962,
die ten minste de vertegenwoordiging van «de belangrijkste prive-
belangen van het Gewest» garandeert.

Verder wordt nog gerefereerd naar wat zojuist werd gezegd
betreffende het principe volgens hetwelk de Commissie geraad-
pleegd dient te worden voor problemen in veband met sociale en
economische planning.

6. L'article 9 institue et organise Ie fonctionnement de la
«Commission regionale de Developpement».

L'alinea 5 de cet article prevoit la possibility pour cette Commis-
sion de formuler des observations. II est souhaitable que Ie texte
precise que davantage qu'une possibilite, 1'emission d'observations
constitue un droit que la Commission peut exercer d'initiative.

Cet alinea commencerait des lors par les mots: «La Commission
regionale peut a tout moment et d'initiative formuler & 1'intention de
1'Executif, des observations (...)».

Dans Ie memo esprit, 1'alinea 6 commence par les mots «Elle
propose de meme des directives generates (...)».

7. L'alinea 9 de 1'article 9 se limite & conferer a. 1'Executif Ie
pouvoir de determiner les regles de composition et de fonctionne-
ment de la Commission.

Si cette delegation peut se concevoir pour Ie fonctionnement, il
apparatt par centre indispensable que Ie principe de la composition
de la Commission soit precise dans 1'ordonnance, comme c'est Ie cas
de 1'article 7 de la loi de 1962, qui garantit a. tout Ie moins la
representation «des principaux interets prives de la Regions.

II est refere.pour Ie surplus a. ce qui a ete dit ci-avant sur Ie
principe de la consultation de cette Commission relativement aux
questions liees a. la planification en matiere sociale et economique.
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8. Artikel 11 voorziet in de oprichting van een «0v.erlegcommi-
sie».

Zoals dit het geval was voo'r de samenstelling van de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie, beperkt alinea 4 van artikel 11 zich ertoe
de Executieve te belasten met de samenstelling en de working van
deze Commissies.

De rechtzekerheid wil dat ook hier de ordonnantie de principes
van deze samenstelling definieert.

Deze eis is in dit geval meet dan gerechtvaardigd daar door artikel
11 van het ontwerp van ordonnantie, de bevoegdheden van de
Overlegcommissies worden aangevuld met deze van de «Commissie
van Advies voor de Ordening van de Brusselse Agglomeratie «die
momenteel werkt op basis van artikel 19 van de wet van 1962.

Deze laatste Commissie is, volgens datzelfde artikel 19, samenges-
teld op basis van kandidatuurslijsten die door de CARO werden
voorgesteld en die, zoals wij uit artikel 7 van de wet van 1962 konden
opmaken, rekening hielden met de prive-belangen.

Dient het nog gezegd dat de huidige Agglomeratiecommissie, die
wordt voorgezeten door de oud-Minister, de Heer Robert Vande-
putte, bijzonder actief is en tot voldoening van de Gemeentebestu-
ren goed functioneert. •Deze laatste krijgen, inderdaad, in deze
procedure de garantie dat de ontwerpen voor de bijzondere plannen
van aanleg werden bestudeerd door de middens die zich inlaten met
ruimtelijke ordening, ongeacht of het daarbij gaat om de overheid of
de prive-sektor.

Deze tevredenheid uit zich in het stijgend aantal voorafgaande
adviezen of het aantal mededelingen omtrent de stand van zaken van
de verschillende planontwerpen die de Gemeenten zonder wettelijke
verplichting aan de Commissie voorleggen.

Men kan zich bijgevolg afvragen of het opportuun was de
bevoegdheden aan de 19 adviescommissies over te dragen. De
huidige opiossing heeft juist het voordeel dat elk ontwerp van een
bijzonder plan van aanleg door een bepaald adviesorgaan wordt
behandeld. Dit orgaan houdt tevens rekening met gemeenschappe-
lijke imperatieven en de globale benadering van de verschillende
bijzondere plannen ten einde te komen tot een zekere coherentie
voor ruimtelijke ordening op gewestelijk vlak, of ten minste op het
vlak van enkele gemeentelijke entiteiten.

Het is dan ook wenselijk deze bevoegdheid te koppelen aan deze
van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij.

8. L'article 11 prevoit la creation des «Commissions de concerta-
tion».

Comme c'etait Ie cas pour la composition de la Commission
regionale de Developpement, Ie 4° aliena de 1'article 11 se limite a
deleguer a 1'Executif la composition, 1'organisation et Ie fonctionne-
ment de ces Commissions.

La securite juridique impose ici encore que 1'ordonnance definisse
les principes de cette composition.

Cette exigence se justifie d'autant plus en 1'occurrence que 1'article
11 du projet d'ordonnance ajoute aux competences des Commissions
de concertation, celles de la «Commission regionale d'Agglomera-
tion» fonctionnant actuellement sur base de 1'article 19 de la loi de
1962.

Cette derniere Commission est composee, selon Ie meme article
19, sur base de listes de candidatures proposees par la CRAT, dont
nous avons vu que 1'article 7 de la loi de 1962 garantissait la prise en
compte des interets prives.

Faut-il encore souligner que 1'actuelle Commission d'Agglomera-
tion, presidee par 1'ancien Ministre, Monsieur Robert Vandeputte,
est particulierement active et fonctionne a la satisfaction generate
des autorites communales. Celles-ci trouvent en effet, dans cette
procedure, la garantie que les projets de plans particuliers d'amena-
gement aient fait 1'objet de 1'examen des milieux concernes par
1'amenagement du territoire, qu'il s'agisse des pouvoirs publics ou
du secteur prive.

Le degre de satisfaction se mesure d'ailleurs au nombre accru
d'avis prealables ou de communications de 1'etat d'avancement des
differents projets de plans dont les Communes saisissent la Commis-
sion en-dehors de toute obligation legate.

II est des lors permis de s'interroger sur 1'opportunite de ce
transfert de competences operees au benefice des 19 Commissions
de concertation. L'avantage de la solution actuelle permet precise-
ment la prise en compte de chaque projet de plan particulier
d'amenagement par un organisme consultatif unique, dont la
preoccupation est d'ajouter a la prise en compte des imperatifs
communaux, 1'approche globale des differents plans particuliers
communaux, 1'approche globale des differents plans particuliers,
afin de tendre & une certaine coherence de 1'amenagement du
territoire au niveau de la Region, ou a tout le moins a 1'echelle de
plusieurs entiles communales.

II est des lors souhaitable de rattacher cette competence a celles de
la Commission regionale de Developpement.

HOOFDSTUK VI - STEDEBOUWKUNDIG COLLEGE CHAPITRE VI - COLLEGE D'URBANISME

9. Artikel 13 vervangt de Permanente Deputatie door een «Ste-
debouwkundig College* belast met het aantrekenen van beroep in
eerste instantie. De beperking van de samenstelling van het college
tot drie deskundigen lijkt ontoereikend als we rekening houden met
het belang van de functie en de verscheidenheid van de belangen die
op het spel staan.

Wat er ook van zij, het VOB ziet in de eis om de deskundigen te
benoemen op basis van een kandidatenlijst, voorgesteld door de
«Gewestelijke Ontwikkelingscommissie», een supplementaire
reden om in de ordonnantietekst de samenstelling van de voor-
noemde commissie te voorzien.

9. L'article .!.? substitue & la Deputation permanente, un «college
d'urbanisme» charge des recours en premier ressort. La limitation
de la composition de ce college a trois experts paratt insufflsante,
compte tenu de ('importance de la fonction et de la diversite des
interets en presence.

En tout etat de cause, 1'UEB voit dans 1'exigence que les experts
soient nommes sur base d'une liste de candidatures presentees par la
«Commission regionale de Developpement», une raison supple-
mentaie de prevoir dans le texte de 1'ordonnance, le cadre de la
composition de ladite Commission.

TITEL II. PLANNING

HOOFDSTUK I - GEWESTELIJK \

ONTWIKKELINGSPLAN

AFDELING 2 - INHOUD

10. Artikel 17 definieert de inhoud van het gewestelijk ontwikke-
lingsplan.

TITRE H. DE LA PLANIFICATION

CHAPITRE I - DU PLAN REGIONAL
DE DEVELOPPEMENT

SECTION 2 - CONTENU

10. L'article J7definit le contenu du plan regional de developpe-
ment.
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Voor de manier waarop het ontwerp de economische en de
urbanistische planning assimileert, verwijzen wij naar wat eerder in
de algemene opmerkingen werd gezegd. Onderstrepen we nogmaals
dat deze inhoud, op die manier gedefinieerd, de ruimtelijke orde-
ning ver overschrijdt (zie tekst van artikel 17, 1, « de doelstellingen
en prioriteiten inzake ontwikkeling, ruimtelijke ordeaing inbegre-
pen...». Een dergelijke inhoud kan per defmitie evolueren in functie
van de politieke orientatie van eike Executieve, en in die mate zeifs
leiden tot de wijziging van bepalingen van de bestemmingsplannen.

Wij hebben reeds sterk benadnikt dat de planning in essentie
diende te evolueren in functie van de sociale, de economische of de
leefmilieucontekst, en dat deze contekst niet noodzakelijk overeen-
komt met de politieke schommelingen die inherent zijn aan de
vernieuwing van de Regionale Raad.

Zoals verder zai worden gezegd, dringt het VOB crop aan dat het
gewestelijk ontwikkelingsplan een document met politieke objectie-
ven moet blijven, dat enkel de politieke overheid bindt. Het
dwingend karakter van de wijzigingen die de politieke overheid voor
de bestemingsplannen bepaalt, moet onderworpen zijn aan wijzi-
gingsprocedures.

Men moet nochtans voorstellen dat het ontwerp van ordonnantie
juist de tegenovergestelde stelling inneemt. Artikel 23 van het
ontwerp voorziet dat het voornoemde gewestelijke ontwikkelings-
plan richtinggevend moet zijn voor de bepalingen die geen betrek-
king hebben op de bodem-bestemming (al. 1 & 2 van artikel 23).

Wij betreuren deze stelling die weinig oog heeft voor de rechtsze-
kerheid (zie verder: de mogelijkheid dat de bestemmingsplannen
afwijken van bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan, wat
gevolgen kan hebben voor de bodembestemming, zoals dat uit
artikel 27 blijkt).

AFDELING 3 - UITWERKINGSPROCEDURE

11. Artikel 18 definieert de procedure voor het ontwerpen van
het gewestelijk ontwikkelingsplan; een procedure die de Executieve
ertoe verplicht eender weike beslissing die niet strookt met het
advies van Gewestelijke Commissie te motiveren.

De tweede a/i'aea van artikel 18 is te onnauwkeurig. Er wordt in
de ordonnantie geen rechtstreekse opsomming gemaakt van de
verschillende betrokken bestuursdepartementen of openbare instel-
lingen. Deze alinea zou ten minste moeten vermelden dat de
Executieve deze opsomming heeft vastgelegd. Zoniet, zai de origi-
naliteit van dit artikel (die erin bestaat termijnen te bepalen voor de
verschillende etappes in de realisatie van de plannen en eveneens
voor het de gevallen waarin men een positief advies mag onderstel-
len, wanneer deze termijn niet wordt gerespecteerd), teniet gedaan
worden door de vertraging die veroorzaakt wordt door de tussen-
komst van verschillende instanties of organismen tijdens de proce-
dure.

Nous renvoyons, quant a 1'assimilation qui realise entre planifica-
tion economique et urbanisme, a ce qui a ete dit ci-avant au titre des
considerations generates. Soulignons encore qu'ainsi defini, ce
contenu deborde largement 1'amenagemeht du territoire (voir Ie
texte de 1'article 17, 1 «les objectifs et les priorites "de developpe-
ment, en ce compris d'amenagement»...), contenu dont la nature est
par definition susceptible d'evoluer en fonction de 1'orientation
politique de chaque Executif, cette orientation pouvant elle-meme
induire des modifications des dispositions des plans d'affections du
sol.

Nous avons dit combien la planification devait evoluer essentielle-
ment en fonction du contexte social, economique ou de 1'environne-
ment, et que ce contexte ne coincide pas necessairement avec les
fluctuations politiques, inherentes au renouvellement du Conseil
regional.

Comme il sera dit plus loin, 1'UEB insiste pour que Ie plan de
developpement regional reste un document d'objectif politique liant
les seuls pouvoirs publics, et dont Ie caractere obligatoire des
modifications qu'ils preconisent dans les plans d'affectation du sol,
soit strictement subordonne a la mise en oeuvre des procedures
propres a la modification de ces derniers.

II faut observer que c'est exactement la position inverse qu'adopte
Ie projet d'ordonnance dont 1'article 23 prevoit qu'il est indicatif
pour celles de ses dispositions qui ne sont pas relatives a 1'affectation
du sol (al. 1& 2 de 1'article 23).

II faut vivement regretter cette orientation qui ne favorisera pas la
securite juridique (voir plus loin les possibility pour les plans
d'affectation du sol de deroger aux dispositions du plan de develop-
pement regional ayant des effets sur 1'affectation du sol, comme Ie
prevoit notamment 1'article 27).

SECTION 3 - PROCEDURE D'ELABORATTON

11. L'article 18 definit la procedure d'elaboration du plan regio-
nal de developpement, procedure prevoyant opportunement 1'obli-
gation pour 1'Executif de motiver toute decision qui ne serait pas
conforme a 1'avis de la Commission regionale.

Le dewdeme alinea de 1'article 18 est cependant redige de maniere
trop imprecise. A defaut d'enumerer directement dans 1'ordonnance
les differents departements d'administration ou organismes publics
concernes, cet alinea devrait a tout le moins prevoir que cette
enumeration sera arretee par 1'Executif. Si ce n'etait pas le cas,
1'originalite de cet article qui est de prevoir des delais aux differentes
etapes de 1'elaboration et les presomptions d'avis favorables sancti-
onnant le non-respect de ces delais, sera contrariee par les lenteurs
qui ne manqueraient pas de resulter du nombre des differentes
administrations ou organismes appeles & intervenir au cours de la
procedure.

AFDELING 4 - WIJZIGINGSPROCEDURE SECTION 4 - PROCEDURE DE MODIFICATIONS

12. Artikel 20 maakt, voor de wijzigingsprocedure, een onder-
scheid tussen de wijzigingen die gevolgen hebben voor de bodembes-
temming en zij die daarop geen gevolgen hebben.

In tegenstelling met de franse tekst van het ontwerp, die op dit
punt dient gewijzigd te worden, is de nerderlandstalige tekst
konform aan dit idee, in die mate dat de woorden «betrekking heeft
op de bodembestemming» het equivalent is van de wijziging die we
voorstellen in de franse tekst «concernant 1'affectation du so)».

Het gewestelijk ontwikkelingsplan kan inderdaad geen regle-
mentaire waarde hebben voor wat betreft de bodembestemming. De
bepalingen betreffende de bodemstemming moeten het onderwerp
uitmaken van de normale wijzigingsprocedure van het bestemmings-
plan in kwestie.

12'. L'article 20 distingue, pour la procedure de modifications,
entre les modifications sur des effets sur 1'affectation du sol et celles
qui n'en ont pas.

Compte tenu de ce qui vient d'etre dit, les mots «a des effets sur
1'affectation du sol» doivent etre remplaces par «concernent 1'affec-
tation du sols.

Le plan regional de developpement ne peut avoir en effet valeur
reglementaire relativement a 1'affectation du sol, les dispositions qui
concernent 1'affectation du sol, doivent faire 1'objet de la procedure
normale de modification du plan d'affectation du sol en question.
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AFDELING 5 - GEVOLGEN VAN HET ONTWERP-PLAN
EN VAN HET PLAN

SECTION 5 - EFFETS DU PROJET DE PLAN ET DU PLAN

13. Artikel 21 tot 24 illustreren de complexiteit, die wij zopas
onderstreepten van de principes die aan de grondslag liggen van de
ordonnantie om het gewestelijk ontwikkelingsplan voor de bodem-
bestemming bindende kracht te geven. Zo men deze bepalingen
combineert met artikel 27, dat in bepaalde omstandigheden toelaat
dat het gewestelijk bestemmingsplan van het gewestelijk ontwikke-
lingsplan afwijkt, dan kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat de
rechtsonzekerheid, of het particulier ongemak, de toe te passen
norm zou moeten bepalen.

Het is het gewestelijk ontwikkelingsplan dat de rechtsbasis voor
de vergunning zou moeten vormen, waarbij onderscheid moet
gemaakt worden tussen;
- de bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan, die bin-

dende kracht hebben omdat zij gevolgen hebben voor de bodem-
bestemming,

- de bepalingen van diezelfde plannen die gevolgen hebben voor de
bodembestemming maar die geen bindende kracht hebben (zie de
memorie van toelichting artikel 21, biz 21),

- de bepalingen van de gewestelijke bestemmingsplannen, waarvan
de gevolgen opgeschort zijn als gevolg van een ontwerp-plan voor
de gewestelijke ontwikkeling, zonder evenwel, voor het verkrijgen
van de vergunning, te kunnen rekenen op de bepalingen van dit
gewestelijk ontwikkelingsplan die, in deze hypothese, geen veror-
denende waarden hebben (artikel 21, laatste alinea, en memorie
van toelichting, biz. 20, laatste alinea, en 21, eerste alinea).

Dezelfde particulier zai uiteindelijk moeten nagaan in weike mate
de bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan, die gevolgen
hebben voor de bodembestemming, overeenkomstig artikel 27 niet
werden gewijzigd door het gewestelijk bestemmingsplan.

Deze problematiek vinden we terug op het vlak van de gemeente-
lijke plannen.

Zoals gezegd, vereisen de rechtszekerheid en de klaarheid dat het
reglementair karakter beperkt blijft tot de bestemmingsplannen die
bijgevolg tot twee niveau's beperkt worden, met name het geweste-
lijk plan en het gemeentelijk plan.

De ontwikkelingsplannen, ongeacht of ze regionaal of gemeente-
lijk zijn, moeten politieke instrumenten blijven, die enkel hun
actoren en de ondergeschikte instanties binden.

14. Artikel 23 kent, uitzonderiijk, bindende kracht toe aan de
bepalingen - zeifs de richtinggevende - van het gewestelijk ontwikke-
lingsplan, dat voorziet in de toekenning van hulp aan privaat- of
publiekrechtelijke personen.

Deze bepaling is lovenswaardig, maar kan leiden tot een juridi-
sche leemte in het geval dat een nieuw gewestelijk ontwikkelingsplan
tijdens het jaar waarin de Raad volledig wordt vernieuwd, niet door
de Executieve zou worden goedgekeurd.

Artikel 23 maakt, voor het geval het plan komt te vervallen slechts
uitzondering voor de bepalingen betreffende de bodembestemming,
zonder te preciseren wat er gebeurt met de bepalingen die toeken-
ning van de voomoemde hulp regelen.

Er wordt dan ook gesuggereerd aan artikel 23 een vijfde alinea toe
te voegen, die het volgende voorziet: «De bepalingen van het
gewestelijk ontwikkeungsplan, die in lid 3 worden bedoeld, blijven
van kracht totdat zij door een ander plan gewijzigd worden».

HOOFDSTUK II - GEWESTELIJK
BESTEMMINGSPLAN

AFDELING 2 - INHOUD

15. Aitikelea 26 en 27vragen.om een aantal preciseringen.

Zo kan men zich afvragen of «de maatregelen van aanleg voor de
belangrijkste verkeerswegen», zoals deze in punt drie van artikel 26

13. Les articles 21 & 24 illustrent la complexite que nous venons de
souligner, des principes que sous-tend Ie projet d'ordonnance relatif
a la force obligatoire des dispositions du plan de developpement
regional qui porte sur 1'affectation du sol. Si 1'on combine ces
dispositions avec 1'article 27 qui prevoit que dans certaines condi-
tions, Ie plan regional d'affectation du sol peut deroger au plan
regional de developpement, 1'insecurite juridique, ou a tout Ie moins
1'inconfort du particulier, devant determiner la norme applicable
devient difficilement concevable.

Celui-ci devrait en effet determiner la base juridique de son
permis en distinguant entre les dispositions de plan de developpe-
ment regional, de valeur reglementaire parce qu'ayant des effets sur
1'affection du sol, les dispositions de ces memes plans ayant des
effets sur 1'affectation du sol mais depourvues de valeur regle-
mentaire (voir expose des motifs sub. article 21, p. 21), les
dispositions des plans regioniaux d'affectation du sol dont les effets
sont suspendus par un projet de plan regional de developpement,
sans pour autant pouvoir compter, pour fonder son permis, sur les
dispositions de ce plan regional de developpement qui, dans cette
hypothese, sont sans valeur reglementaire (art. 21, dernier al. et
expose des motifs, p. 20, dernier alinea et 21, premier alinea).

Le meme particulier devra enfin examiner dans quelles mesure les
dispositions du plan de developpement regional ayant des effets sur
1'affectation du sol n'ont pas etc modifiees par le plan regional
d'affectation du sol, conformement a 1'article 27.

Et cette problematique se retrouve au niveau des plans commu-
naux.

Comme il a ete dit, la securite juridique et la clarte imposent que
le caractere reglementaire soit reserve aux seuls plans d'affectation
du sol, des lors reduits a deux niveaux, le niveau regional et le niveau
communal.

Les plans de developpement, qu'ils soient regionaux ou commu-
naux, doivent demeurer des instruments politiques ne liant que leurs
auteurs et les autorites qui leur sont subordonnees.

14. L'artide 23 confere,par exception, force obligatoire aux
dispositions - meme indicatives - du plan de developpement
regional prevoyant 1'octroi d'aides a des personnes publiques ou
privees.

Cette disposition est louable, mais risque de conduire a un vide
juridique dans 1'hypothese ou un nouveau plan de developpement
regional ne serait pas adopte par 1'Executif dans 1'annee—dn"
renouvellement complet du Conseil.

L'artide 23 n'excepte en effet de la caducite de 1'ancien plan, que
les dispositions relatives a 1'affectation du sol, sans mentionner le
sort de celles qui organisent 1'octroi des aides precitees,

II est des lors suggere d'ajouter & 1'article 23, un cinquieme alinea,
prevoyant que ales dispositions du plan regional de developpement
visees a 1'alinea 3, restent en vigueur jusqu'a leur modification par
un autre plan».

CHAPITRE II - DU PLAN REGIONAL
D'APFECTATION DU SOL

SECTION 2 - CONTENU

15. Les articles 26 et 27 appellent des precisions de texte.

Ainsi, les «mesures d'amenagement des principales voies de
communications» visees au tertio de 1'article 26 se limitent-elles aux
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worden vermeld, zich beperken tot het aanpassen van verkeerswe-
gen of ook van het aanleggen ervan betreft?

Artikel 27 bepaalt de voorwaarden onder deweike een gewestelijk
bestemmingsplan van het gewestelijk ontwikkelingsplan mag afwij-
ken. Als tweede voorwaarde, worden de «nieuwe behoeften (...)»
geciteerd, «die aiet bestonden op het ogenblik dat het gewestelijk
ontwikkelingsplan werd vastgelegd».

Punt drie van hetzelfde artikel 27 wil, dat de nieuwe bestemming
beantwoordt aan «de feitelijke mogelijkheden tot aanleg».

Het is begrijpelijk dat de evolutie van de economische, sociale, en
andere behoeften moeten worden aangehaald. Het lijkt daarentegen
ongewoon om tegelijkertijd te eisen dat deze behoeften niet
bestonden op het ogenblik dat het plan, waarvan men afwijkt, werd
vastgelegd.

modifications des voies de communications ou impliquent-elles
legalement la creation de celles-ci? •

L'article 27 definit les conditions auxquelles un plan regional
d'affectation du sol peut deroger au plan regional de developpe-
ment. Parmi ces conditions. Ie secundo cite les «nouveaux besoins
(...) qui n'existaient pas au moment ou Ie plan regional de
developpement a ete arrete».

Le tertio du meme article 27 exige que la nouvelle affectation
reponde aux «possibilites d'amenagement existantes de fait».

Si 1'on peut comprendre 1'exigence que soit evoquee une evolution
des besoins economiques, sociaux, etc..., il peut para!tre restrictif
d'exiger en meme temps que ces besoms n'aient pas existe au
moment ou le plan auquel on deroge, a ete arrete.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om het tweede punt van artikel 27
als volgt te schrijven: «De afwijking moet gegrond zijn op de
evolutie van de economische, sociale, culturele of milieu behoeften,
die bestonden op het ogenblik dat het gewestelijk ontwikkelingsplan
werd vastgelegd ».

De eis uit punt drie van artikel 27 volgens deweike moet worden
aangetoond dat de nieuwe bestemming beantwoordt aan de feite-
lijke mogelijkheden tot aanleg, is eigenlijk een petitio principe, die
ingaat tegen het principe waarom men een afwijkende maatregel
neemt. Deze laatste wordt juist gerechtvaardigd door de noodzake-
lijkheid van een aanpassing, ook al heeft zij tot gevolg dat de
bestaande toestand moet herzien worden. Dit mag de normale
evolutie van de ruimtelijke ordening niet in de weg staan.

D est des lors propose que le secundo de 1'article 7 s'ecrive «la'
derogation doit etre motivee par une evolution des besoins economi-
ques, sociaux, culturels ou d'environnement, par rapport a la
situation qui existait au moment ou le plan regional de developpe-
ment a etc arrete ».

L'exigence du tertio de 1'article 27 que soit demontree que
1'affectation nouvelle reponde aux possibilites existantes de 1'amena-
gement constitue en fait une petition de principe contraire a
1'objectif normal d'une mesure derogat'oire. Celle-ci se justifie
precisement par la necessite d'une adaptation, meme si cette
adaptation implique que soit reetudiee la situation existante. Celle-ci
ne peut constituer un frein a la dynamique de 1'amenagement du
territoire.

AFDELING 3 - UITWERKINGSPROCEDURE SECTION 3 - PROCEDURE D'ELABORATION

16. Artikel 28 geeft aanleiding tot dezelfde bemerkingen als deze
die werden geformuleerd voor artikel 18, meer bepaald omdat het
nodig is de instanties en organismen te defiirieren die zullen moeten
tussenkomen in de samenstelling van het dossier.

17. De andere bepalingen van dit hoofdstuk hoeven geen verdere
commentaar, tenzij diegene die geformuleerd werd voor wat betreft
het gewestelijk ontwikkelingsplan.

Wanneer het gaat om de bodembestemming, is het bindend
karakter voldoende gerechtvaardigd. Men kan zich evenwel vragen
stellen over het nut van de juridische leemte die door de derde alinea
van artikel 31 wordt gecrgeerd. Het ontwerp-plan heeft verordende
en bindende kracht, en schort de voorschriften op die niet overeen-
stemmen met het vroeger plan. Deze voorschriften kunnen bijgevolg
niet als rechtsbasis dienen voor een stedebouwkundige vergunning.

Artikel 31 voorziet evenwel dat de bepalingen van het gewestplan,
die deze opschorting rechtvaardigen (omdat het niet strookt met het
vroeger plan), ook geen verordenende waarde hebben. Men kan
zich bijgevolg afvragen weike norm in dit geval zai toegepast
worden.

16. L'article 28 appelle les memes commentaires que ceux qui ont
ete formules dans le 'cadre de 1'article 18, relativement notamment
par la necessite de definir les institutions et organismes appeles a
intervenir dans la composition du dossier.

17. Les autres dispositions de ce chapitre n'appellent pas. de
commentaires particuliers, autres que ceux formules a 1'occasion du
plan de developpement regional.

S'agissant 'd'un plan d'affectation du sol, le caractere regle-
mentaire se trouve pleinement justifie. II est permis de s'interroger
cependant sur 1'utilite du vide juridique organise par le troisieme
alinea de 1'article 31. Le projet de plan a valour reglementaire. et
force obligatoire, et suspend les prescriptions non-conformes du
plan inferieur. Ces demieres ne peuvent des lors etre la base
juridique d'un permis d'urbanisme.

L'article 31 prevoit cependant que les dispositions du plan
regional qui justifient cette suspension (parce que non-conforme au
plan anterieur), sont elles aussi depourvues de valeur reglementaire.
II est des lors permis de s'interroger sur la norme qui, en ('occur-
rence, sera applicable.

HOOFDSTUK III - GEMEENTELIJK
ONTWIKKELINGSPLAN

AFDELING 2 - INHOUD

18. De bepalingen van deze afdeling geven aanleiding tot
dezelfde bemerkingen als deze die werden geformuleerd voor de
gewestplannen (meer bepaald artikel 37, 2 & 3).

CHAPITRE m - DU PLAN COMMUNAL
DE DEVELOPPEMENT

SECTION 2 - CONTENU

18. Les dispositions de cette section appellent les memes com-
mentaires que ceux formules a 1'occasion des plans regionaux (voir
plus particulierement article 37, 2 & 3).
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AFDELING 3 - UITWERKINGSPROCEDURES SECTION 3 - PROCEDURES D'ELABORATION

19. Artike! 38 stelt, alvorens over te gaan tot de verwezenlijking
van de uitwerkingsprocedure van het eigenlijk plan een procedure
met het oog op een eenvoudig dossier voor, ook basisdossier
genoemd,

Men moet evenwel vaststellen dat deze procedure ongeveer
hetzelfde verloop kent als het ontwerp-plan en dat deze ontdubbe-
ling van de procedure ingaat tegen de doelstelling die in de memorie
van toelichting wordt vooropgesteld (biz 8, punt 8), namelijk de
versnelde goedkeuring van de plannen.

Verder zit de rechtvaardiging die de memorie van toelichting aan
deze procedure verschaft (zie biz 6. d.), vervat in de huidige
wetgeving. Door hun zaak aanhanging te maken bij de Commissie
voor Advies voor de Ordening van de Brusselse Agglomeratie (art.
19 van de wet van 1962) die is samengesteld uit de betrokken
middens en de gewestelijke instanties, hadden de gemeenten inder-
daad de mogelijkheid om over de ontwerpen van de bijzondere
plannen van aanleg met de gewestelijk overheid van gedachten te
wisselen. Zoals werd onderstreept, waren deze gedachtenwisselin-
gen vruchtbaar. Zij gingen het verplicht overlegstadium van de
Commissie vooraf, wat zowel misverstanden als vertraging in de
latere stadia, voorkwam,

Een basisdossier, uitdrukkelijk goedgekeurd door de Executieve
(op voorwaarde dat dit binnen de termijn gebeurde), zou trouwens
tijdens de goedkeuringsprocedure van het eigenlijk plan, tenietge-
daan kunnen worden, wanneer de Executieve er niet in slaagt zich
binnen de vastgestelde termijn uit te spreken.

Wij zullen verder op dit probleem terugkomen, maar het bewijst
in ieder geval dat de ontdubbeling van de procedure kan aanleiding
geven tot situaties waarbij de inwoners of aanvragers van yergunnin-
gen, helemaal niet de stedebouwkundige garanties krijgen, die in de
memorie van toelichting als tweede argument voor de rechtvaardi-

'• ging van deze vernieuwing worden aangehaald.

Stel dat wij de toekenning hebben gewenst van de adviesbevoegd-
heid betreffende de bijzondere projekt-plannen voor bodembestem-
ming aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, dan lijkt de
nieuwe procedure van het basisdossier weinig wenselijk en veroor-
zaakt zij vrijwel een verdubbeling van de termijn.

20. Artikel 41 introduceert, in tegenstelling tot de bepalingen die
in de vorige artikels werden aanvaard, de onderstelling dat het plan
is geweigerd door de Executieve, wanneer deze laatste het plan van
de gemeente niet tijdig goedkeurt.

Dat deze formule inopportuun is, komt nog beter tot uiting
wanneer men weet dat de derde alinea van artikel 41, terecht,
voorschrijft dat elk besluit van de Executieve moet gemotiveerd zijn.

De combinatie van deze twee bepalingen stelt de Executieve in
staat ieder gemeentelijk initiatief te belemmeren, zonder uitleg te
moeten geven, gewoon door geen uitspraak te doen. Het VOB keurt
dit «onderstellen van een weigering» met klem af en vraagt dat
artikel 41 de sancties voor het niet respecteren van de termijn door
de overheid conformeert aan de voorgaande bepalingen. Het is
wenselijker en economisch minder schadelijk dat de Executieve haar
politieke verantwoordelijkheid aanwendt voor een houding die, in
plaats van te belemmeren, de dingen positief be'mvloedt.

19. L'article 35preconise, prealablement a la mise en oeuvre de la
procedure d'elaboration du plan proprement dit, une procedure qui
porterait sur un dossier simplifie, appeie dossier de base.

II faut cependant constater que cette procedure suit un chemine-
ment fort semblable & celui du projet de plan et que ce dedouble-
ment de la procedure contrarie 1'objectif revendique par 1'expose des
motifs (p. 8, pt 8) de reduire les delais d'approbation des plans,

D'autre part, la justification apportee par 1'expose des motifs a
cette procedure (voir p. 6, d.) se rencontre dans 1'actuelle legisla-
tion. En effet, par la saisine de la Commission consultative
d'Agglomeration (art. 19 de la loi de 1962), composee de differents
milieux interesses et de 1'Administration regionale, les communes
avaient la possibility de dialoguer sur leur projet de plans particuliers
d'amenagement avec les autorites regionales. Comme cela a ete
souligne, ce dialogue s'est avere fructueux et a souvent precede Ie
stade de la consultation obligatoire de la Commission, ce qui evitait
tout malentendu et tout retard aux stades ulterieurs.

Par aileurs, un dossier de base, implicitement approuve par
1'Executif (faute de s'etre prononce dans Ie delai), pourrait etre
annihile au cours de la procedure d'approbation du projet de plan
proprement dit, puisque dans la meme cireonstance du defaut de
1'Executif de se prononcer dans Ie delai, Ie dossier est repute refuse.

Nous reviendrons plus loin sur cette question, mais elle demontre
en tout cas que Ie dedoublement de procedure peut conduire a des
situations qui sont loin d'apporter aux habitants ou demandeurs de
permis, les garanties urbanistiques, evoquees par 1'expose des motifs
comme seconde justification de cette innovation.

Dans 1'hypothese que nous avons souhaitee du rattachement de la
competence d'avis sur les projets de plans particuliers d'affectation
du sol a la Commission regionale de Developpement, cette nouvelle
procedure du dossier de base apparait des lors peu souhaitable et
generatrice d'un quasi doublement des delais.

20. L'article 41, contrairement aux dispositions adoptees dans les
articles qui precedent, introduit une presomption de refus de
1'Executif, lorsque celui-ci n'a pas approuve Ie plan communal de
developpement dans Ie delai requis.

L'inopportunite de cette'formule apparait plus clairement encore
si 1'on considere Ie troisieme alinea de I'article 41 qui prevoit a juste
titre que tout arret6 de 1'Executif refusant 1'approbation doit etre
motive.

La combinaison de ces deux dispositions revient a permettre &
1'Executif d'entraver toute initiative communale, sans devoir moti-
ver son attitude, par Ie seui fait de ne pas se prononcer. L'UEB
desapprouve vivement cette presomption de refus et demande que
I'article 41 aligne la sanction du non-respect de delai par 1'autorite
sur les dispositions qui precedent. II apparait en effet preferable et
economiquement moins nuisible que 1'Executif engage sa responsa-
bilite politique pour une attitude conduisant a un acte positif, plut6t
qu'un acte de blocage.

AFDELING 5 - GEVOLGEN VAN HET GEMEENTELIJK
ONTWIKKELINGSPLAN

21. Artikel 43 geeft aanleiding tot dezelfde bemerkingen als deze
die voor de overeenkomstige artikels, betreffende de gewestelijke
ontwikkeling, werden geformuleerd. Ter herinnering stippen we aan
dat het VOB, omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid,
gekant is tegen het feit dat de ontwikkelingsplannen, ongeacht of het
om gewestelijke of gemeentelijk gaat, bindende kracht zouden
krijgen.

SECTION 5 - EFFETS DU PLAN

21. L'article 43 appelle les memes commentaires que ceux suscites
par les articles correspondants, relatifs au plan de developpement-
regional. Rappelons pour memoire que 1'UEB estime inopportun,
tant pour la clarte que pour la securite juridique, que force
obligatoire soil donnee aux plans de developpement, qu'ils soient
regionaux ou communaux.
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Dezelfde beschouwingen gelden voor het automatisch vervallen
van de bepallingen voor de toekenning van hulp aan natuuriijke of
publiekrechtelijke rechtspersonen aan het eind van de mandaten van
de gemeenteraadsleden.

Les memes observations s'imposent egalement concernant la
caducite automatique des dispositions prevoyant 1'octroi d'aides aux
personnes privees ou publiques intervenant au terme des mandats
des conseillers communaux.

HOOFDSTUK V - BIJZONDER BESTEMMDMGSPLAN CHAPITRE V - PLAN PARTICULIER
D'AFFECTATION DU SOL

AFDELING 2 - INHOUD SECTION 2 - CONTENU

22. De vermelding in artikel 46, voorlaatste alinea, dat de
memorie van toelichting die het plan vergezelt, geen verordenende
waarde heeft, is overbodig.

23. Artikel 47, 2 & 3, geeft aanleiding tot dezelfde bemerkingen
als deze die over gelijkaardige bepalingen voor de gewestplannen en
de gemeentelijke ontwikkelingsplannen werden geformuleerd.

AFDELING 3 - UITWERKINGSPROCEDURE

24. Artikel 42, dat de procedure bepaalt voor de goedkeuring van
een basisdossier, leidt tot dezelfde bemerkingen die eerder geformu-
leerd werden voor het gemeentelijk ontwikkelingsplan. Wij refere-
ren ernaar..

25. Wat moet men verstaan onder «een schema van de bestem-
niingen» dat men vindt in het vierde punt van artikel 48? Gaat het
hier om de cartografische voorstelling van het plan?

26. Artikel 49, 1, biedt, onder bepaalde voorwaarden, de perso-
nen die in een bepaalde omtrek wonen, de mogelijkheid de
Gemeenteraad te vragen om, voor die omtrek, een bijzonder
bestemmingsplan op te maken.

Men kan in deze innovatie van het ontwerp van ordonnantie
inkomen, waarbij de inwoners binnen een bepaalde afgebakende
zone er kunnen toe aangezet worden zich te interesseren voor de
heraanleg of renovatie van hun zone.

Wat moeilijker te aanvaarden is, is het beter lot dat de personen,
die gewoon ergens gedomicilieerd zijn beschoren, is in vergelijking
met diegenen die eigenaar zijn van hun gebouw.

De «woonplaats» heeft inderdaad niet hetzelfde permanente
karakter als «de eigen woning» en het is niet denkbeeldig dat
bepaalde bewoners, die aan de oorsprong lagen van de goedkeuring
van een bijzonder plan van aanleg, nadien elders gaan wonen, met
als gevolg dat het goedgekeurde plan nog enkel de nieuwe bewoners
en de eigenaars aanbelangt. Het ontwerp van ordonnantie voorziet
inderdaad geen enkele vorm van verblijfsancienniteit in de betrok-
ken perimeter en geen enkele verplichting tot behoud van de
woonplaats, als gevolg van de aanvaarding van het plan,

Er wordt bijgevolg gevraagd dat de voorziene verhouding van een
derde tot 50% zou worden opgetrokken, in navolging van wat wordt
gevraagd door de eigenaars.

27. Het VOB verzet zich tegen het feit dat moet verondersteld
worden dat een aanvraag geweigerd is wanneer een antwoord niet
binnen de tennijn wordt gegeven, zoals in artikel 52 wordt aanbevo-
len. Het Verbond neemt dezelfde houding aan met betrekking tot
artikel 41 betrefiende het gemeentelijk ontwikkelingsplan. Deze
bepaling geeft, door de schikking van haar alinea's 2 en 3, blijk van
dezelfde gebrek aan samenhang, met name dat de verplichting om
een weigering, als gevolg van het uitblijven van een beslissing, te
motiveren, wordt afgeschaft.

22. La mention par 1'article 46, avant-clemier alinea que l'expos6
des motifs accompagnant Ie plan est sans valeur reglementaire,
apparait comme superflue.

23. L'article 47, 2 & 3, appelle les memes commentaires que ceux
qui ont ete emis a propos des dispositions similaires, des plans
regionaux et du plan de developpement communal.

SECTION 3 - PROCEDURE D'ELABORATION.

24. L'article 48 lorsqu'il organise la procedure conduisant a
1'approbation d'un dossier de base appelle les memes commentaires
que eeux formules precedemment a propos du plan de developpe-
ment communal. Nous nous y referons.

25. Que faut-il entendre par « schema des affectations » edite au 4'
de 1'article 48? S'agit-il de la representation cartographique du plan?

26. L'article 49, 1, permet a certaines conditions, aux personnes
domiciliees dans un perimetre, de demander au Conseil communal
d'elaborer, pour ce perimetre, un plan particulier d'affectation.

On peut concevoir cette innovation du projet d'ordonnance, qui
permet d'interesser les personnes domiciliees dans un Hot, a
1'amenagement de celui-ci.

Ce qui est moins facilement concevable, c'est Ie sort plus favorable
reserve a la personne simplement domiciliee, par rapport a celles qui
sont proprietaires de leurs immeuble

Le domicile ne revet en erfet pas la meme permanence que la
propriete, et il n'est pas impossible d'imaginer que certains habitants
ayant ete a 1'origine de 1'adoption d'un plan particulier d'amenage-
ment changent par la suite de domicile, le plan obtenu ne concernant
plus que les nouveaux habitants et les proprietaires. Le projet
d'ordonnance ne prevoit en effet aucune condition d'anciennete de
domiciliation dans le perimetre concerne et aucune exigence du
maintien du domicile a la suite de 1'adoption du plan.

II est des lors a tout le moins demande que la proportion d'un tiers
soit portee a 50%, a 1'instar de celle qui est exigee des proprietaires.

27. L'UEB s'oppose a la presomption de refus preconisee par
1'article 52, comme elle 1'a fait pour 1'article 41, relatif au plan
communal de developpement. Cette disposition, par le jeu de ses
alineas 2 et 3, traduit la memo incoherence qui consiste a supprimer
1'obligation de motiver le refus si celui-ci est presume par defaut de
decision.
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AFDELING 5 - OPMAKEN, WUZIGING
OP INITIATIEF VAN DE EXECUTIEVE

28. Artikel 54, secuado, stelt de Executieve in staat over te gaan
tot het opmaken van een bijzonder besteiumingsplan, vooral met het
oop op de wijziging of de vemietiging van een verkavelingsvergun-
ning die niet overeenstemt met plannen <Ae later van kracht zijn
geworden, of die in tegenstrijd is met werken van openbaar nut.

Zo het nog aannemelijk is dat de verwezenlijking van werken van
openbaar nut bepaalde beperkingen voor het eigendomsrecht tot
gevolg hebben, dan is het moeilijker te aanvaarden dat deExecu-
tieve, zoals de organieke wet van 1962 het voorschreef, een
retroactief plan kan uitwerken voor verkavelingsvergunningen die
rechtmatig, op basis van vroegere plannen, werden toegestaan.

In ieder geval kan men desgevallend de toepassing bevestigen van
de bepalingen van artikel 75 dat een vergoeding voorziet voor het
verlies dat de verkavelaar heeft geleden.

29. Deze opmerking geldt natuurlijk voor de wijzigingen van de
bijzondere bestemmingsplannen waartoe de Executieve, op basis
van artikel 55 wil overgaan.

SECTION 5 - ETABLISSEMENT ET MODIFICATION
A ^INITIATIVE DE L'EXECUTIF

28. L'article 54, secundo, habilite 1'Executif a decider d'etablir un
plan particulier d'affectation du sol, notamment en vue de modifier
ou d'annuler un permis de lotir non conforme au plan eatre
posterieurement en vigueur, ou s'opposant a des travaux d'interet
public.

Si 1'on peut admettre que la realisation de travaux d'interet public
suppose certaines restrictions a la propriete, on peut difficilement
concevoir que, comme Ie prevoyait d'ailleurs la loi organique de
1962, 1'Executif puisse decider 1'etablissement d'un plan retroagis-
sant aux permis de lotir regulierement octroyes en application des
plans anterieurs.

A tout Ie moins, y a-t-il lieu de confirmer 1'application en cette
occurrence, des dispositions de 1'article 75 prevoyant une indemnisa-
tion pour les moins-values subies par Ie lotisseur.

29. Cette observation vaut bien entendu pour les modifications de
plans particuliers d'affectation du sol, decidees par 1'Executif sur
base de I'article 55.

HOOFDSTUK V - ONTEIGENING EN VERGOEDING

AFDELING 2 - PROCEDURE

30. Artikel 66 stelt in zijn eerste alinea dat wanneer het onteige-
ningplan tezelfdertijd met het bijzonder bestemmingsplan wordt
voorgelegd, de eigenaars hiervan schriftelijk en in hun woonplaats
moeten op de hoogte gesteld worden.

Om misverstanden te voorkomen omtrent de aantoonbaarheid
van deze persoonlijke verwittiging, lijkt het wenselijk het schrijven
aangetekend te versturen.

CHAPITRE V - DES EXPROPRIATIONS
ET INDEMNITES

SECTION 2 - PROCEDURES

30. L'article 66 enonce en premier alinea qu'en cas de simulta-
neite de depot de projets de plan d'expropriation et de plan
particulier d'affectation du sol, les proprietaires doivent etre infor-
mes par ecrit et a domicile du dep6t dudit projet.

Pour eviter des equivoques sur la realite de cet avertissement
individuel, il apparait souhaitable que 1'ecrit soit adresse par voie
recommandee.

AFDELING 4 - UITVOERINGSTERMIJN VOOR DE ONTEI-
GENINGEN

31. Artikel 72 definieert de termijn en procedure die de eigenaar
dient te volgen, wanneer hij de onteigenende macht wil vragen van
de onteigening af te zien omdat die niet binnen de voorgeschreven
termijn gebeurde.

De laatste alinea van artikel 72 beperkt de gevolgen van de
voortdurende weigering van de onteigenende macht om, in toepas-
sing van artikel 75, een schadevergoeding te betalen zonder te
preciseren of het eigendom uiteindelijk al dan niet wordt onteigend.

Het is bijgevolg opportuun de volgende alinea aan dit artikel toe
te voegen: «De bevoegde macht die zich niet heeft uitgesproken
binnen de termijn voorgesteld in de voorgaande alinea, wordt,
zonder af te zien van de schadevergoeding, geacht aan de pnteige-
ning te verzaken».

AFDELING 6 - VERGOEDING EN WAARDEVERMINDE-
RING

32. De zesde alinea van de eerste paragraaf van artikel 75
voorziet in de mogelijke vermindering of weigering van de vergoe-
ding, indien vaststaat dat de eiser op het grondgebied van het
Gewest andere goederen bezit, die voordeel halen uit de inwerking-
treding van een plan of uit bepaalde werken uitgevoerd op kosten
van de openbare werken.

Het gewestelijk kader lijkt overdreven. Het gaatr hier inderdaad
om het bepalen van een uitzondering op het vergoedingsprincipe.
Deze uitzondering moet bijgevolg restrictiever zijn.'

SECTION 4 - DELAIS DE REALISATION DES EXPROPRI-
ATIONS

^ 31. L'article 72 definit Ie delai et la procedure suivant laquelle Ie
'proprietaire peut inviter Ie pouvoir expropriant a renoncer a
1'expropriation de son bien lorsque celle-ci n'a pas etc realisee dans
ledit delai.

Le dernier alinea de I'article 72 limite cependant les consequences
de Pabstention persistante de 1'autoriti expropriante a la debition
d'une indemnity en application de I'article 75, sans preciser si le bien
reste ou non frappe d'expropriation.

II est des lors opportun d'ajouter a cet article, 1'alinea qui suit;
«Sans prejudice de 1'indemnisation, 1'autorite competente qui ne
s'est pas prononcee dans le delai prevu a 1'alinea qui precede, est
censee avoir renonce a 1'expropriation du bien».

SECTION 6 - INDEMNISATION DES MOINS-VALUES

32. Le sixieme alinea du paragraphs premier de I'article 75
prevoit la faculte de reduire ou de refuser 1'indemnite s'il est etabli
que le demandeur est proprietaire d'un autre bien tirant avantage
d'un plan ou de travaux realises par les pouvoirs publics sur le
territoire de la Region.

Le cadre de la Region parait excessif. II s'agit en effet de
determiner une exception au principe de 1'indemnisation. Cette
exception se doit des lors d'etre plus restrictive.
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Het gebruik van de term «gewest» door de wetgever in 1962 heeft
natuurlijk niet dezelfde betekenis als vandaag. Het had tot doel een
zekere nabijheid tot uiting te brengen.

Er wordt voorgesteld de woorden «op het grondgebied van het
gewest» te vervangen door» op het grondgebied dat tot hetzelfde
bijzonder plan van aanleg behoort». Men kan ten hoogste gedogen
dat dit grondgebied zich uitstrekt tot de ganse gemeente.

33. De zevende alinea van de eerste paiagraaf van artikel 75
voorziet als alternatief voor de schadevergoeding, de goedkeuring
van een besluit van de Executieve, waarin een wijziging van het plan
wordt beslist of toegelaten, waarbij aan het goed opnieuw zijn
oorspronkelijke bestemming wordt gegeven.

Zo dit alternatief niet gerealiseerd kan worden binnen een vrij
korte termijn, dan zai dit alternatief niet van aard zijn om de
eigenaar van een terrein, dat als gevolg van een lang moratorium
veel van zijn aantrekkingskracht heeft ingeboet, billijk te kunnen
vergoeden.

L'utilisation du terme «region» par Ie legislateur de 1962 n'avait
evidemment pas la meme signification qu'aujourd'hui, et avait pour
objectif de traduire une certaine proximite.

II est propose de remplacer les mots «sur Ie territoire de la
Region» par «sur Ie territoire relevant d'un meme plan particulier
d'amenagement». Tout au plus, peut-on admettre que ce territoire
s'etende a la Commune. ,-

33. Le septieme alinea du paragraphs premier de 1'article 75
prevoit comme alternative a 1'indemnisation, 1'adoption d'un arrete
de 1'Executif decidant ou autorisant la modification du plan, en vue
de restituer au bien son affectation initiale.

Si cette alternative n'est pas assortie d'une delai assez court, elle
n'est certainement pas de nature a indemniser equitablement le
proprietaire, victime du gel, pendant une longue periode, d'un
terrain qui risque d'avoir perdu tout attrait.

De alinea moet bijgevolg aanvangen met de woorden: «Er kan
aan de vergoedingsverplichting worden voldaan door een besluit van
de Executieve, genomen binnen de tweejaar na het ontstaan van het
vergoedingsrecht, en dat beschikt of toelaat...».

34. Paragraaf2 van artikel 75 moet preciseren dat de terugkoop
door de overheid, moet gebeuren aan de geactualiseerde koopprijs
van het goed, verhoogd met de lasten en kosten.

35. Punt een van paragraaf3 van artikel 75 sluit de vergoeding uit
wanneer het verbod tot bouwen of verkavelen het gevolg is van een
in uitzicht gestelde onteigening van het goed.

L'alinea doit des lors commencer par les mots «I1 peut etre
satisfait a 1'obligation d'indemnisation par un arrete de 1'Executif
pris dans les deux ans de la naissance du droit a 1'indemnisatioil, qui
decide ou autorise...».

34. Le paragraphe 2 de 1'article 75 doit preciser que le rachat par
1'autorite doit etre effectue au prix actualise du bien, augmente des
charges et frais.

35. Le primo du paragraphs 3 de 1'article 75 exclut de 1'indemni-
sation, le cas ou 1'interdiction de batir ou de lotir r&ulte d'une
prevision d'expropriation.

De tekst maakt echter een voorbehoud voor de toepassing van
artikel 72. Men zou er nog de toepassing van artikel 48.7 en 64 alinea
2 moeten aan toevoegen, die voorziet in de gelijktijdige goedkeuring
van de onteigeningsplannen en de bijzondere bestemmingsplannen.

Le texte reserve cependant ('application de 1'article 72. II faudrait
y ajouter Tapplication des articles 48.7 et 64 alinea 2, qui prevoit
1'approbation simultanee des plans d'expropriation et des plans
particuliers d'affectation du sol.

36. Aan punt 4 van paragraaf 3 van artikel 75 moet men het
volgende toevoegen: «behalve wanneer de afmetingen van het stuk
grond overeenstemden met een plan dat eerder van kracht werd».

36. Au 4 du paragraphe 3 de 1'article 75, il faut ajouter «sauf si la
dimension des terrains etait conforme a un plan anterieurement
entre en vigueur».

HOOFDSTUK VI - RUILVERKAVELING
EN HERVERKAVELING

CHAPITRE VI - DU REMEMBREMENT
ET DU RELOTISSEMENT

Dit hoofdstuk geeft geen aanleiding tot bijzondere bemerkingen. Ce chapitre n'appelle aucun commentaire particulier.

TITEL in. VERGVNNWGEN EN ATTEST TITRE m. DES PERMIS ET CERTIFICATS

HOOFDSTUK I - STEDEBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN

37. Artikel SOsomt de verschillende activiteiten en werken op die
onderworpen zijn aan een stedebouwkundige vergunning. Men kan
zich vragen stellen over de grote precisie van deze opsomming en
over het risico van verstarring als gevolg van de verplichting een
vergunning aan te vragen voor werkzaamheden, die het aanzien van
een gebouw van binnen veranderen; iets dat vroeger als weinig
belangrijk werd beschouwd.

CHAPITRE I - DU PERMIS D'URBANISME

37. L'article SOenumere les differents actes et travaux soumis aux
permis d'urbanisme. On peut s'interroger sur les effets de cette tres
grande precision de 1'enumeration et le risque d'immobilisme qui
pourraient resulter de 1'obligation de faire demande de permis pour
des actes ne comprenant que 1'amenagement interieur des locaux et
qui etaient anterieurement consideres comme de minime impor-
tance.

38. Punt 8 van artikel 80 onderwerpt het vellen van hoogstam-
mige bomen aan een vergunning.

38. Le 8° de Particle 80 soumet a permis 1'abattage des arbres a
hautes tiges.
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Er moet worden onderstreept dat het snel vellen van hoogstam-
mige bomen, noodzakelijk is uit veiligheidsoverwegingen en dat de
snelheid waarmee de tussenkomst dient te gebeuren, niet strookt
met de toekenningsprocedure van de stedebouwkundige vergun-
ning.

Meer zeifs, zo men niet velt en er gebeurt een ongeluk, kan de
eigenaar van het terrein burgerlijk aansprakelijk worden gesteld. De
gevolgen van een restrictieve bepaling als deze van het ontwerp van
ordonnantie, zouden er kunnen toe leiden dat aannemers of
promotoren, uit veiligheidsoverwegingen, er de voorkeur aan geven
systematisch een stedebouwkundige vergunning aan te vragen, ten
einde iedere boom die aanleiding tot ongerustheid geeft, te vellen.

Daarom is het beter zich te baseren op de bepalingen van artikel
44 van de organieke wet van 1962 en de verplichting tot aanvraag
van een velvergunning te beperkten tot alleenstaancle hoogstammige
bomen die gepland werden in groeae ruimten van het gewestplan.

Wat er ook van zij, het ontwerp zou uitdrukkelijk moeten
voorzien in een afwijking omwille van veiligheidsredenen.

39. De eerste woorden van paragraaf2 van artikel 80 moeten als
volgt luiden; «De Executieve bepaalt de lijst van werken en
handelingen waarvoor (...)». Deze bepaling is inderdaad de enige
die het toepassingsveld van de eerste paragraaf kan beperken. In
plaats van een mogelijkheid, wordt hierdoor een verplichting voor
de'Executieve voorzien.

II faut souligner que 1'abattage rapide d'arbres a hautes tiges peut
s'imposer pour des raisons de securite, et que Ie caractere d'extreme
urgence de 1'intervention est evidemment peu compatible avec la
procedure d'octroi d'un permis d'urbanisme.

Bien plus. Ie defaut d'abattage pourrait, en cas d'accident,
engager la responsabilite civile du proprietaire du site. Les conse-
quences d'une disposition aussi restrictive que celle du projet
d'ordonnance pourraient etre que les constructeurs ou promoteurs,
afin de prevenir tout danger, prefereront introduire systematique-
ment un permis d'urbanisme en vue d'abattre tout arbre qui
presenterait Ie moindre indice de fragilite.

Pour ces raisons, il est preferable de s'inspirer des dispositions de
Particle 44 de la loi organique de 1962 et de limiter 1'obligation de
demander un permis pour 1'abattage des arbres isoles & hautes tiges
plantes dans les espaces verts prevus par un plan d'amenagement.

En tout etat de cause. Ie projet devrait expressement prevoir une.
derogation pour raisons de securite.

39. Les premiers mots du paragraphe 2 de I'article 80 doivent
s'ecrire: «L'Executif arrete la liste des travaux et actes qui (...)»
Cette disposition apparatt en effet comme la seule susceptible de
limiter Ie champ d'application du paragraphe premier. Davantage
qu'une simple faculte, elle prevoit une obligation de 1'Executif.

»
AFDELING 3 - STEDEBOUWKUNDIGE LASTEN SECTION 3 - CHARGES D'URBANISME

40. Zoals blijkt uit artikel 83 wordt de stedebouwkundige vergun-
ning uitgebreid tot het systeem van de stedebouwkundige lasten,
zoals dat momenteel voor de verkavelingsvergunningen wordt
toegepast.

Hoewel men gegrip kan opbrengen voor de bezorgheid die uit de
memorie van toelichting naar voor treedt, en die wil voorkomen dat
de bepalingen die van toepassing zijn op de verkavelingsvergunnin-
gen door het indienen van collectieve bouwvergunningen, zonder
meer omzeild worden, stelt men vast dat de lasten die volgens het
ontwerp van ordonnantie, aan de aanvragers van een bouwvergun-
ning mogen opgelegd worden, erg overdreven zijn.

Wij stellen voor deze lasten te beperken tot «het verrichten op
eigen kosten, van alle werken tot uitrusting van de wegen, evenals
de reservering en de aanleg van groene ruimten, openbare gebou-
wen en nutsvoorziemngen».

Wat het vrijwillig afstaan van de gerealiseerde werken betreft,
wordt er voorgesteld dat dit van toepassing is op «de eigendora van
openbare wegen die in de aanvraag werden opgenomen, evenals de
terreinen waarop deze werden aangelegd».

41. Verder is het aangewezen de lasten, die het College nodig
acht op te leggen aan de aanvragers, te voorzien van een beperking
die wij voorstellen tot 10% van de oppervlakte van het terrein
waarvoor de bouwvergunning werd aangevraagd. Deze beperking
zou tussen alinea 1 en alinea 2 van artikel 83 in de volgende
bewoordingen ingelast kunnen worden: « De lasten die aan de
vragers worden opgelegd, kunnen in geen enkel geval op meer dan
10% slaan van het terrein dat het voorwerp van de bouwvergunning
uitmaakt».

40. Tel que libelle, I'article 83 extrapole aux permis d'urbanisme,
Ie systeme des charges d'urbanisme actuellement appliquees aux
permis de lotir.

Bien que 1'on puisse comprendre la preoccupation enoncee dans
1'expos^ des motifs qui est de prevenir toute tentative de contourner
les dispositions applicables aux permis de lotir en introduisant des
permis de batir collectifs, il faut constater que les charges que Ie
projet d'ordonnance permet d'imposer aux demandeurs d'un permis
de batir, sont tres largement excessives.

II est suggere de limiter ces charges a la « realisation a ses frais de
tous travaux d'equipement des voiries, ainsi que de la reservation de
terrains pour des espaces verts, des batiments publics et des
equipements publics».

Quant a la cession gracieuse des travaux realises, il est propose
qu'elle porte sur «)a propriete des voies publiques mentionnee dans
la demande, ainsi que les terrains sur lesquels elles sont amenagees.

41. D'autre part, il convient d'assortir les charges que Ie College
estime utile d'imposer aux demandeurs, d'une limitation que nous
proposons de fixer a 10% de la surface du site faisant 1'objet de
1'autorisation de batir. Cette limitation pourrait etre inseree entre
1'alinea 1" et 1'alinea 2 de {'article 83 suivant les tennes: «Les
charges qui seraient imposees aux demandeurs, ne peuvent en aucun
cas porter sur plus de 10% du terrain faisant 1'objet de 1'autorisation
de batir ».

AFDELING 4 - VERVALTERMIJN EN VERLENGING SECTION 4 - PEREMPTION ET PROROGATION

42. Deze vervaltermijn van een jaar, die aanvangt van bij de
onderbreking van de werkzaamheden, zou in geval van overmacht
moeten kunnen opgeschort worden, met name wanneer het gaat om
het faillissement van de bouwondernemingen.

42. Le delai de peremption d'un an courant & dater de rinterrup-
tion des travaux devrait pouvoir etre suspendu en raison de cas de
force majeure, et notamment de la faillite des entreprises de
construction.
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Vooral in deze veronderstelling moet men voorkomen dat de
hervatting van de werkzaamheden in het gedrang komt door deze
laatste te koppelen aan het opnieuw lanceren van de ganse aanvraag-
procedure.

Particulierement dans cette hypothese, il faut en effet eviter de
compromettre la reprise des travaux en contraignant au recommen-
cement de la totalite de la procedure de demande de permis.

HOOPDSTUK II - VERKAVELINGSVERGUNNING CHAPITRE II - DU PERMIS DE LOTIR

AFDELING 3 - STEDEBOUWKUNDIGE LASTEN

43. De lasten die artikel 94 opiegt aan de verkavelaars luiden •als
volgt; «Het verrrichten op zijn kosten van alle werken tot intrusting
van de wegen, evenals de reservering van gronden voor groene
ruimten, openbare gebouwen en nutsvoorzieningen».

De bemerking is gemspireerd door de opmerking die wij formu-
leerden met betrekking tot het stedebouwkundig attest.

Op dezelfde manier zou de tweede alinea van artikel 94 moeten
voorzien in de kosteloze overdracht van «(...) de eigendom van de in
de aanvraag vermelde openbare wegen, evenals de gronden waarop
deze zullen worden aangelegd».

Tenslotte dient een alinea tussen de twee alinea's van artikel 94 te
worden toegevoegd, die als volgt luidt: «De lasten mogen in geen
geval betrekking hebben op meer dan 15% van de totale opper-
vlakte van de verkaveling».

SECTION 3 - CHARGES D'URBANISME
43. Les charges que 1'article 94 impose aux lotisseurs, doivent etre

ecrites: «La realisation a ses frais, de travaux d'equipements des
voiries, ainsi que la reservation et les equipements publics».

Cette observation s'inspire de celle que nous avons formulee &
propos du permis d'urbanisme;

De meme, Ie second alinea de 1'article 94 doit prevoir la gratuite
de la cession de la «(...) propriete des voies publiques mentionnees
dans la demande, ainsi que des terrains sur lesquels elles seront
amenagees».

Enfin, un alinea est intercale entre les deux alineas de 1'article 94
et libelle comme suit: «Les charges ne peuvent en aucun cas porter
sur plus de 15% de la surface totale du lotissement».

AFDELING 4 - VERVALTERMIJN SECTION 4 - PEREMPTION

44. Artikel 98 preciseert dat de verkavelingsvergunning van
rechtswege vervalt en dat dit feit door een proces-verbaal moot
wofden geconstateerd, dat ofwel door het schepencollege ofwel door
een gemachtigd ambtenaar wordt opgesteld.

Deze bepaling voorziet evenwel geen enkele sanctie voor het
geval dat de gemachtigde ambtenaar zeif het proces-verbaal, dat de
verkavelingsvergunning vervallen verklaart, niet opstelt. Het is
bijgevolg mogelijk dat, in toepassing van artikel 98, een verkave-
lingsvergunning vervalt, zonder dat het vervallen van die. verkave-
lingsvergunning het voorwerp uitmaakt van een geschreven akte.

De rechtszekerheid vereist, volgens het VOB, dat het vervallen
van een vergunning enkel geldt vanaf het ogenblik dat de verkave-
laar het proces-verbaal met deze vaststelling ontvangt.

De eerste alinea van artikel 98 moet bijgevolg weggelaten worden.
De tweede alinea begint met de woorden: « Het College van

burgemeester en schepenen constateert het vervallen zijn van de
vergunning in een proces-verbaal (... wat volgt blijft ongewijzigd)».

Een alinea wordt in fine aan artikel 98 toegevoegd en luidt als
volgt: «Het vervallen zijn van de vergunning gaat in van op het
ogenblik dat de verkavelaar het proces-verbaal waarbij dit wordt
vastsgesteld, ontvangt».

AFDELING 5 - WIJZIGING VAN DE VERKAVELINGS-
VERGUNNING

44. L'article 98 precise que la peremption du permis de lotir
s'opere de plein'droit, tandis qu'il prescrit la constatation de la
peremption dans une proces-verbal dresse par Ie College ou, a
defaut, par Ie fonctionnaire-delegue.

Cette disposition ne prevoit cependant aucune sanction pour Ie cas
ou Ie fonctionnaire-delegue lui-meme n'etablirait pas Ie proces-
verbal constatant la peremption. II est done possible qu'en applica-
tion de 1'article 98, un permis de lotir soit perime sans que cette
peremption ne fasse 1'objet d'acte ecrit.

La securite juridique impose, selon 1'UEB, que la peremption ne
puisse intervenir qu'S dater de la notification au lotisseur, du proces-
verbal la constatant.

Le premier alinea de 1'article 98 doit des lors etre omis.
Le second alinea commence par les mots: «Le College des

Bourgmestre et Echevins constate la peremption dans un proces-
verbal (... suite inchange).

Un alinea est ajoute in fine de 1'article 98 et est libelle comme:
«La peremption du permis operera a dater de la notification au
lotisseur, du proces-verbal qui la constate».

SECTION 5 - NOTIFICATION DU PERMIS DE LOTIR

45. De derde alinea van artikel 100 voorziet dat de wijziging
automatisch geweigerd wordt wanneer de eigenaars die meer dan
een vierde van de kavels bezitten, hun verzet, per aangetekende
brief, te kennen geven.

Deze bepaling zegt evenwel niet dat het verzet van de betrokken
eigenaars moet gemotiveerd zijn. Zij kan dus tot allerlei misbruiken
aanleiding geven en laat het College niet toe de gegrondheid van het
verzet te beoordelen.

De derde alinea moet bijgevolg gepreciseerd worden: «De
wijziging kan geweigerd worden (...)».

45. Le troisieme alinea de {'article lOOptevoit que la modification
est automatiquement refusee lorsque les proprietaires possedant
plus du quart des lots manifestent leur opposition au College par
voie recommandee.

Cette disposition ne present cependant pas que 1'opposition des
proprietaires concemes soit motivee. Elle laisse done la voie ouverte
& toute possibilite d'abus et ne permet pas au College d'apprecier le
fondement de ['opposition.

Le troisieme alinea doit des lors preciser: «La modification peut
etre refusee (...)».

De volgende zin wordt op het einde van de derde alinea La phrase suivante est ajoutee a la fin de ce troisieme alinea;
toegevoegd: «Dit verzet moet gemotiveerd worden». «Cette opposition doit etre motivee».



A-108/2- 90/91 - 586 - A.108/2 - 90/91

46. Artikel 101 refereert naar artikel 54 dat voor de Executieve de
mogelijkheid voorziet om een bestemmingsplan op te maken dat de
geldende verkavelingsvergunning wijzigt of annuleert. Wij verwijzen
naar het commentaar bij dit artikel, in het bijzonder naar onze eis
van schadeloosstelling in deze hypothese.

47. Artikel 102 kan in geen geval toegepast worden op de
hypothese waarnaar in artikel 101 wordt gerefereerd; en dan
bedoelen we een wijziging die niet van de eigenaars, maar van de
Executieve zou uitgaan. In dat geval is het gerechtvaardigd de
vervaltermijn op te schorten.

Een als volgt luidende alinea wordt bijgevolg aan artikel 102
toegevoegd: «Volgens de hypothese die in artikel 101 wordt
bedoeld, wordt de vervaltermijn opgeschort, totdat het bijzonder
bestemmingsplan, dat door de Executieve volgens de voorwaarden
van artikelen 54 tot 60 werd aanvaard, van kracht wordt».

48. Artikel 104 voorziet dat de toepassing van de hypothese geen
gevolgen zai hebben voor de verkavelaars en de kopers. Zo is
bijvoorbeeld de opschorting van een verkoop niet mogelijk zonder
het instellen van een vergoedingsrecht dat rekening houdt met de
werkelijke schade die de betrokken partijen hebben geleden. Zo de
wijziging van de verkavelingsvergunning zou leiden tot een bouwver-
bod, zai natuurlijk artikel 75 worden toegepast.

•46. L'article 101 se refere a 1'article 54 prevoyant la possibility
pour 1'Executif de prendre 1'initiative d'un plan d'affectation du sol
qui modifie ou annule les permis de lotir en vigueur. Nous nous
referons aux commentaires emis a propos de cet article, et notam-
ment a notre exigence d'une indemnisation dans cette hypothese,

47. L'article 102 ne peut en tout etat de cause etre applique dans
1'hypothese visee a 1'article 101, c'est-a-dire celle d'une modification
qui n'emanerait pas des proprietaires, rnais qui serait due a
1'initiative de 1'Executif. Dans ce cas, il est equitable de suspendre Ie
delai de peremption.

Un alinea formule comme suit est des lors ajoutfi a la suite de
1'article 102: «Dans 1'hypothese visee a 1'article 101, Ie delai de
peremption est suspendu, et ne reprendra son cours qu'a partir de
1'entree en vigueur du plan particulier d'affectation du sol adopte par
1'Executif dans les conditions aux articles 54 a 60.

48. L'article 104 ne prevoit pas les consequences de sa mise en
osuvre pour Ie lotisseur et pour 1'acquereur. La suspension, par
exemple d'une operation de vente, ne peut se concevoir sans
ouverture d'un droit a une indemnisation qui soit fonction du
prejudice reellement subvi par les parties concernees, ceci sans
exclure bien entendu, si la modification du permis de lotir devait
deboucher sur une interdiction de batir, 1'application de 1'article 75.

HOOFDSTUK in - INDIENING EN BEHANDELING
VAN DE VERGUNNINGSAANVRAGEN

EN BEROEPEN

AFDELING 3 - SPECIALE REGELEN VAN OPENBAAR-
MAKING

49. De laatste alinea van artikel 109 voorziet dat, wanneer de
vergunning een milieu-effectennota vereist en onderworpen is aan
de speciale regelen van openbaarmaking, de onderzoekstermijn 30
dagen bedraagt. Het ziet er evenwel naar uit dat geen enkele
bepaling de oorspronkelijke termijn voor de verwezenlijking van het
onderzoek aangeeft.

AFDELING 4 - BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

50. Artikel 113 handhaaft de bepalingen van de organieke wet die
voorziet dat de vergunning, bij het ontbreken van een.bijzonder plan
van aanleg, of een verkavelingsvergunning, slechts door het College
kan worden verleend op eensluidend advies van de gemachtigde
ambtenaar. Het VOB is van mening dat het College van Burgemees-
ter en Schepenen verantwoordejijk is voor het verlenen van vergun-
ningen, en zich bijgevolg niet kan verschuilen achter een tegen-
gesteld advies van de gemachtigde ambtenaar van de stedebouwkun-
dige administratie.

Afgezien van zijn opschortingsbevoegdheid bedoeld om de regel-
matigheid van de procedure te verzekeren, is de ro) van de
gemachtigde ambtenaar vooral adviserend.

Volgens deze opvatting moet de tweede alinea van artikel 113 als
volgt luiden: « Het College van Burgemeester en Schepenen kan de
vergunning enkel verlenen na het advies van de gemachtigde
ambtenaar te hebben ingewonnen».

51. Punt 2 en 3 van de laatste alinea van paragraaf 1 van artikel
113 geven als redenen waarmee de gemachtigde ambtenaar zijn
ongunstig advies kan staven, het feit dat de vergunning in strijd is
met een ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan of een beslissing
van de Executieve om het gewestelijk ontwikkelingsplan te wijzigen.

Wij refereren naar wat eerder werd gezegd met betrekking tot de
verordenende kracht van de gewestelijke of gemeentelijke ontwik-
kelingsplannen.

CHAPITRE m - DE L'lNTRODUCTION
ET DE L'lNSTRUCTION DES DEMANDES

DE PERMIS ET DES RECOUPS

SECTION 3 - MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE

49. Le dernier alinea de 1'article 109 prevoit que lorsqu'un permis
necessite une note d'incidence et est soumis aux mesures particulie-
res de publicite, le delai d'enquete est porte a 30 jours, Aucune
disposition ne semble cependant determiner le delai initial pour la
realisation de 1'enquete.

SECTION 4 - DES DECISIONS DU COLLEGE DES BOURG-
MESTRE ET ECHEVINS

50. L'article 113 maintient les dispositions de la loi organique
prevoyant 1'obligation pour le College, de ne delivrer le permis que
de 1'avis conforme du fonctionnaire-delegue, en 1'absence de plan
particulier d'amenagement ou de permis de lotir, L'UEB estime que
le College des Bourgmestre et Echevins doit assumer la responsabi-
lite de la delivrance des permis, et ne peut etre en cette matiere
limit6, voire se retrancher derriere un eventuel avis contraire emis
par le fonctionnaire-delegue de 1'administration de 1'urbanisme.

Hormis son pouvoir de suspension que justifie la necessite de
garantir la regularite de la procedure, le r61e du fonctionnaire-
delegue doit etre essentiellement consultatif.

Selon cette conception, le deuxieme alinea de 1'article 113 doit
s'ecrire comme suit: «Le College des Bourgmestre et Echevins ne
peut deliverer le permis qu'apres avoir recueilli 1'avis du fonction-
naire-delegue».

51. Les 2' et 3' du dernier alinea du paragraphs 1" de 1'article 113
enoncent comme motif pouvant fonder un avis defavorable du
fonctionnaire-delegue, la contrariety du permis a un projet de plan
regional de developpement ou & une decision de 1'Executif de
modifier un plan regional de developpement.

Nous nous referons a ce qui a ete dit plus haut a propos de la
valeur reglementaire des plans regional ou communaux de develop-
pement.
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52. Artikel 115 voorziet de verlenging van de proceduretermij-
nen, wanneer de aanvraag, die speciale regelen van openbaarmaking
vereist, tijdens de schoolvakantie wordt behandeld.

Wij wijzen hier op de divergentie tussen de vakantieperioden
ainaargelang de Gemeenschap en de ternujnverlengmg die hiervan
het gevolg kan zijn.

53. Artike! 118 zou, volgens ons, een termijn van 15 dagen
moeten voorzien voor de plaatsbepaling van nieuwe gebouwen door
het College en de gemachtigde ambtenaar. Deze termijn zou ingaan
bij de kennisgeving van de vergunning.

De overbelasting van de gewestelijke of gemeentelijke administra-
tie kan inderdaad aan de oorsprong liggen van een zekere achter-
stand bij het uitreiken van de vergunning.

52. L'article 115 prevoit 1'allongement des delais de procedure,
lorsque les mesures particulieres de publicite recouvrent les vacances
scolaires.

Nous rappelons la divergence entre les periodes de vacances,
selon les Communautes et 1'allongement consequent du delai qui
peut en resulter.

53. L'article HSde-viait assortir la constatation par Ie College et
Ie fonctionnaire-delegue, de 1'emplacement des nouvelles construc-
tions, d'un delai que nous proposons d'etablir a 15 jours a dater de la
notification du permis.

La surcharge des services de 1'Administration regionale ou
communale peut en effet etre a 1'origine d'un retard important dans
la mise en execution du permis.

AFDELING 5 - SCHORSING EN VERNIETIGING VAN DE
VERGUNNING

54. Zoals hierboven reeds werd gezegd, kan het VOB niet
akkoord gaan met de bepalingen van paragraaf2 van artikel 121 die
de gemachtigde ambtenaar in staat stelt de vergunning op te
schorten wanneer deze, onverenigbaar is met de voorschriften van
een ontwerp van gewestelijke ontwikkelingsplan, ook als dit laatste
steunt op een bijzondere bestemmingsplan of een niet-vervallen
verkavelingsvergunning.

Zoals reeds herhaaldelijk word gezegd, moet het ontwikkelings-
plan een politick document blijven dat geen directe gevolgen voor
particulieren mag hebben.

ledere andere opiossing zou ingaan tegen de rechtszekerheid en
zou iedere vergunning afhankelijk maken van de uitoefening van
echte willekeurige macht die de gewestelijke overheid op louter
politieke optics kan baseren. Recente gebeurtenissen bewijzen de
nadelen van dit soort bepaling voor de ontwikkeling van een
economische zone, zoals het Kanaal, als gevolg van de studie die er
momenteel, in opdracht van de Executieve over gemaakt wordt.

55. Artikel 122 lijkt het recht om gehoord te worden in het kader
van een annuleringsprocedure, aan de gemeente voor te behouden.
De particulier wordt, volgens de derde alinea van artikel 122, slechts
gehoord in geval de gemeente zeif daartoe verzoekt.

Het lijkt opportuun dit recht tevens voor particulieren te voorzien.
In deze optiek begint de tweede alinea van artikel 122 met de
woorden: «In geval de gemeente of de aanvrager, op eigen verzoek,
(...)».

Verder wordt de derde alinea *vervangen door de volgende tekst:
«Wanneer een partij verzoekt om te worden gehoord, worden
andere partijen uitgenodigd te verschijnen».

SECTION 5 - SUSPENSION ET ANNULATION DU PERMIS

54. Comme il a ete dit ci-avant, 1'UEB ne peut marquer son
accord sur les dispositions du paragraphs 2 de I'artide 121 permet-
tant au fonctionnaire-delegue de suspendre un permis qui bien que
fonde sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de
lotir non-perime, est incompatible avec les prescriptions d'un projet
de plan regional de developpement.

Comme il a ete rappele a de nombreuses reprises, Ie plan de
developpement doit rester un document politique qui ne peut avoir
d'effet direct a 1'egard des particuliers.

Toute autre solution serait contraire a la securite juridique et
rendrait tout permis tributaire de 1'exercice d'un veritable pouvoir
discretionnaire que 1'autorite regionale est habilitee a fonder sur des
options purement politiques. Les circonstances encore recentes
demontrent les inconvenients de ce type de disposition pour Ie
developpement d'une zone economique, comme Ie Canal, en raison
des etudes en cours qui y ont ete consacrees a la demande de
1'Executif.

55. L'article 122 semble reserver Ie droit de demander a etre
entendu dans Ie cadre d'une procedure d'annulation, a la Commune.
Le particulier n'est, selon 1'alinea 3 de 1'article 122 entendu que si la
Commune en a elle-meme fait la demande.

II apparatt opportun de reserver egalement ce droit aux particu-
liers. Dans cette optique-, le deuxieme alinea de I'artide 122
commence par les mots: «Lorsque la Commune ou le demandeur
est, a sa demande, (...)».

D'autre part, le troisieme alinea est a remplacer par le texte
suivant: «Lorsqu'une partie demande a etre entendu, les autres
parties sont invifees a comparaitre».

AFDELING 6 - AANHANGINGMAKING VAN DE
GEMACHTIGDE AMBTENAAR

56. Artikel 124, 3' alinea voorziet dat een beslissing die niet tijdig
door de gemachtigde ambtenaar werd genotifieerd, als een weige-
ring van de vergunning kan worden beschouwd.

Wij hebben ons reeds met klem verzet tegen dit soort negatieve
onderstellingen die de beslissingsgerechtigde overheid in staat
stellen aan dit recht te verzaken, zonder verplicht te zijn deze
onthouding te motiveren.

Verder staan de financiele gevolgen, die dat soort opiossingen
voor de vergunnmgsaanvrager kunnen hebben, in schril contrast met
de eventuele mindere druk op de adrmnistratie, die dit voor de
bevoegde overheid kan meebrengen!

SECTION 6 - SAISINE DU FONCTIONNAIRE-DELEGUE

56. L'article 124, 3° aliaea, prevoit que 1'absence de notification
par le fonctionnaire-delegue de sa decision dans le delai, equivaut au
refus du permis.

Nous avons deja exprime notre vive opposition a ce type de
presomption negative qui permet a 1'autorite, investie d'un devoir de
decision, de ne pas 1'accomplir sans etre obligee de motiver son
abstention.

D'autre part, les consequences, notamment financieres, que ce
type de solution peut entralner pour un demandeur de permis, sont
sans commune mesure avec 1'eventuel allegement administratif
qu'elle peut comporter pour 1'autorite competente!



A-108/2-90/91 - 588 - A-108/2- 90/91

Het VOB vraagt dan ook met aandrang dat een genotifieerde
beslissing die met tijdig werd genomen, als een positieve beslissing
zou worden beschouwd. Het is evident dat de aanvrager, die in deze
veronderstelling tot handeling overgaat, zich moet schikken naar de
geldende bepalingen en plannen, naar het voorbeeld van datgene
dat in de tweede alinea van artike) 133 is voorzien, en dat de
aanvrager, na uitputting van alle mogelijkheden van beroep, in staat
stelt tot de handeling over te gaan,

L'UEB demande done avec insistance quo 1'absence de decision
notifiee dans !es delais soit assimilee a une decision positive, D est
bien evident que dans cette hypothese. Ie demandeur de permis qui
passerait & i'acte, devrait se conformer aux dispositions et plans en
vigueur, a 1'instar de ce qui est prevu au second alinea de 1'article 133
permettant au demandeur de permis de passer a I'acte, apres
epuisement de toutes les voies de recours.

AFDELING 8 - BEROEP BU DE EXECUTIEVE

57. Artikel 131 geldt enkel wanneer het beroep door de gemach-
tigde ambtenaar wordt ingesteld; de Executieve kan zich laten
vertegenwoordigen voor het aanhoren ervan.

Betekent deze hypothese dat de gemachtigde ambtenaar door de
Executieve in haar totaliteit zai worden gehoord? Kan de Executieve
bij deze gelegenheid een van haar leden afvaardigen?

Moet men niet, naar het voorbeeld van wat is voorzien inzake de
personenbelasting (en rekening houdend met de wettelijke mogelijk-
heid om dit soort beroep in een gewestelijke ordonnantie vast te
leggen), een gerechtelijk beroep aantekenen?

SECTION 8 - RECOUPS A L'EXECUTIF

57. L'article 131 porte que lorsque Ie recours a ete introduit par Ie
fonctionnaire-delegue, 1'Executif ne peut se faire deleguer pour
1'entendre.

Faut-il des tors comprendre, dans cette hypothese, que Ie fonc-
tionnaire-delegue sera entendu par 1'Executif en sa totalite I L'Exe-
cutif peut-il pour cette occasion deleguer 1'un de ses membres?

Ne faut-il pas, a 1'instar de ce qui est prevu en matiere d'impfits
des personnes physiques (et sous reserve de la possibility legale
d'organiser ce type de recours dans une ordonnance regionale)
ouvrir un recours judiciaire?

AFDELING 9 - VERGUNNING AANGEVRAAGD DOOR
EEN PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON BETREF-
FENDE WERKEN VAN OPENBAAR NUT

58. Het VOB kan niet nalaten te onderstrepen dat de procedure
die van toepassing is op publiekrechtelijke personen, heel wat
eenvoudiger is dan deze die door de particulieren moet worden
nageleefd.

SECTION 9 - PERMIS SOLLICITE PAR UNE PERSONNE
DE DROIT PUBLIC OU RELATTF A DBS TRAVAUX D'UTI-
LITE PUBLIQUE

58. L'UEB ne peut s'empecher de souligner que la procedure
applicable aux personnes de droit public est beaucoup plus simple
que celle dont Ie respect est exige des particuliers.

AFDELING 11 - BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE
VERKAVELINGSVERGUNNING

59. Artikel J46bevestigt de bepalingen van de organieke wet van
1962 die de bevoegdheid voor het wegennet exclusief toekent aan de
Gemeenteraad.

In paragraaf 2 van artikel 146 krijgt de Gemeenteraad, die geen
beslissing heeft genomen en die daartoe nochtans door de Execu-
tieve werd opgeroepen, een termijn van 60 dagen toegewezen, die
ingaat vanaf de convocatie door de Executieve. Deze bepaling geeft
evenwel niet aan wat er gebeurt indien de Gemeenteraad volhoudt,
en geen uitspraak doet.

Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat een vergunning het
onderwerp heeft uitgemaakt van verschillende beroepen, naar
onbruikbaar is als gevolg van het feit dat de Gemeenteraad geen
uitspraak over problemen in verband met het wegennet heeft
gedaan.

Een opiossing die door het VOB, in het kader van een vorige
tekst, werd geopperd bestaat erin een afwijking van de gemeentewet
te bekomen ten einde de overheid, waarbij beroep werd aangete-
kend, in staat te stellen zich over problemen in verband met het
wegennet uit te spreken. Deze kennisgeving zou, vanzelfsprekend,
een nationaal wetgevend initiatief vergen.

i

HOOFDSTUK IV - STEDEBOUWKUNDIG ATTEST

60. Artikel 147 wordt, aan het einde van de memorie van
toelichting (biz 38), geacht het stedebouwkundig attest klaar en
duidelijk te situeren tegenover de stedebouwkundige vergunning en
de verkavelingsvergunning.

SECTION 11 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PER-
MIS DE LOTIR

59. L'article .Mficonfirme les dispositions de la loi organique de
1962 qui attribue une competence exclusive au Conseil communal
pour les questions de voiries.

Le paragraphe 2 de 1'article 146 assigne au Conseil communal qui
s'est abstenu de se prononcer et qui y est invite par 1'Executif, un
delai de 60 jours a dater de la convocation par 1'Executif. Cette
disposition ne precise cependant pas ce qui arrivera si le Conseil
communal persiste a ne pas se prononcer.

On peut en effet aisement envisager 1'hypothese d'un permis qui a
fait 1'objet des differents degres de recours mais qui, faute au Conseil
communal de s'etre prononce sur les questions de voiries, est
inutilisable.

Une solution preconisee par 1'UEB dans le cadre d'un texte
precedent, etait d'obtenir une derogation a la loi communale, en vue
de permettre a 1'autorite saisie du recours, de se prononcer sur les
questions de voieries. Cette notification impliquerait, bien entendu,
une initiative legislative nationale.

CHAPITRE IV - DU CERTIFICAT D'URBANISME

60. L'article 147 est cense, au terme de 1'expose des motifs
(p. 38), situer clairement le certificat d'urbanisme par rapport au
permis d'urbanisme et de lotir.
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Men stelt echter vast dat de enige definitie van het stedebouwkun-
dig attest zegt dat het hier gaat om een dokument dat kan
aangevraagd worden voor de.vergunning! Wij veronderstellen dat
het hier gaat om een weglating en dat een deel van de definitie werd
weggelaten als gevolg van het advies van de Raad van State (zie de
tekst van het ontwerp van ordonnantie voordat hij aan de Raad'van
State werd voorgelegd, art. 154).

Men zou minstens moeten definieren waar het stedebouwkundig
attest voor staat, en wat het doel ervan is.

AFDELING 2 - AFGIFTEPROCEDURE

61. Het nut van het teruggrijpen naar de toekenning van een
stedebouwkundig attest, slaat ons met verstomming wanneer we in
artikel 194 vaststellen dat de afleveringsprocedure dezelfde is als
deze die voor de stedebouwkundige vergunning bestaat. Het is zeker
niet de vrijstelling om, bij de aanvraag van de vergunning, de
onderzoeksprocedures, die voor de aanvraag van de attesten werden
ingezet, niet te moeten herbeginnen die van aard is om onze'
verwondering te temperen.

Men kan stellen dat de tekst zoals hij er momenteel uitziet — met
een gebrek aan duidelijkheid en de ontdubbeling van de procedure
— de instelling van het stedebouwkundig attest weinig aantrekke-
lijk, ja zeifs nutteloos, maakt.

Er wordt voorgesteld terug te komen tot de bepalingen die
momenteel van kracht zijn.

Force est de constater que la seule definition qui est donnee du
certificat d'urbanisme, est celle d'etre un document qui peut etre
demande prealablement a un permis! Nous supposons qu'il s'agit 1&
d'une omission et qu'une partie de la definition a ete omise a la suite
de 1'avis du Conseil d'Etat (voir Ie texte du projet d'ordonnance
avant son examen par Ie Conseil d'Etat, article 154).

II faudrait, a tout Ie moins, definir ce que contient Ie certificat
d'urbanisme et quel est son objectif.

SECTION 2 - PROCEDURES DE DELIVRANCE

61. L'utilite de recourir & 1'octroi d'un certificat d'urbanisme
suscite la perplexity lorsque 1'on constate a I'article 149, que la
procedure conduisant a sa delivrance est la meme que celle qui existe
pour les permis d'urbanisme. Ce n'est certes pas la dispense de
recommencer, lors de la demande de permis, les procedures
d'enquetes entamees a 1'occasion de la demande de certificats, qui
sont de nature & attenuer cette perplexite.

II faut considerer qu'en 1'etat actuel de sa redaction, Ie manque de
clarte du texte et Ie dedoublement de procedure qu'il propose, rend
1'institution du certificat d'urbanisme fort peu attrayante, voire
inutile.

11 est propose d'en revenir aux dispositions actuellement en
vigueur.

TITEL IV. BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDE AARD TITRE IV. DISPOSITIONS DI\•ERSES

HOOPDSTUK I - STEDEBOUWKUNDIGE
VERORDENINGEN

CHAPITRE I - DES REGLEMENTS D'URBANISME

AFDELING 1 - GEWESTELUKE STEDEBOUWKUNDIGE
VERORDENINGEN

62. Artikel 155 voorziet dat de Executieve een of meerdere
gewestelijke stedebouwkundige reglementen kan uitvaardigen en
definieert de inhoud ervan. Het is misschien opportuun om in de
mate waarin deze bepaling toelaat om, zoals de memorie van
toelichting preciseert, gewestelijke verordeningen op te stellen die
uitsluitend van toepassing zouden zijn op een deel van het geweste-
lijk grondgebied («verordening van het gestreepte bouwwerk»), de
zonering te beperken, ten einde de opeenstapeling van een te groot
aantal stedebouwkundige verordeningen te voorkomen. Zij zouden
immers toegevoegd worden aan gewestelijke stedebouwkundige
verordeningen en zouden de raadpleging van teksten die op de
bouwvergunning van toepassing zijn aanzienlijk bemoeilijken.

63. Bedoelt men met de «grote wegen» zoals vermeld in de derde
alinea van punt 7 van artikel 155 de Staatswegen?

SECTION 1 - DES REGLEMENTS REGIONAUX SUR L'UR-
BANISME

62. L'article .?.?5prevoit la faculte pour 1'Executif d'edicter un ou
des reglements regionaux d'urbanisme et definit leur contenu. Dans
la mesure ou cette disposition autorise, comme Ie precise 1'expos^
des motifs (p. 39), 1'elaboration de reglements regionaux applicables
uniquement a une partie du territoire de la Region («reglement de
batisse zoneo), n'est-il pas opportun de prevoir une limite dans la
possibilite du zonage, afin d'eviter la superposition d'un trop grand
nombre de reglements d'urbanisme, qui s'ajouteraient aux regle-
ments d'urbanisme communaux et rendraient particulierement com-
plexe la consultation des textes applicables a un permis de batir,

63. Faut-il entendre par «grande voirie» aux termes du tioisieme
alinea du 7" de I'article 155, la voierie d'Etat?

HOOFDSTUK III - OPSCHORTING VAN DE UITVOERING
VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN

EN VERKAVELINGSVERGUNNINGEN

64. Artikel 172 stelt de Executieve in staat om» gedurende een
jaar, eender weike definitieve stedebouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning op te schorten, Dit voor zover het gaat om
vergunningen waarvan de kostprijs hoger ligt dan de door de
Executieve vastgestelde bedragen.

CHAPITRE III - SUSPENSION DE 1'EXECUTION
DES PERMIS D'URBANISME ET DE LOTIR

64. L'article 172 habilite 1'Executif a suspendre pendant un an,
tout permis d'urbanisme ou de lotir devenu definitif, pour autant
qu'il porte sur des ouvrages dont Ie coflt estime depasse les montants
fixes par 1'Executif.



A-108/2-90/91 - 590 - A-108/2 - 90/91

De memorie van toelichting (biz 41) rechtvaardigt deze bepaling
door de Executieve toe te laten met de conjanctuur rekening te
houden.

Het is duidelijk dat wanneer dit artikel in werking treedt, de
Executieve een vrijwel quasi discretionair beschikkingsrecht zou
krijgen over vergunningen, die nochtans geheel volgens de regle-
mentering werden toegekend. Deze «conjunctuurvereisten» zijn
inderdaad het resultaat van een louter subjectieve beoordeling die in
geen geval het exclusief voorrecht van de Executieve mag zijn. Het
VOB vraagt de afschaffing van dit artikel waarvan de gevolgen voor
de ontwikkelingsprojecten van de prive-sector (ongeacht of het om
de Industrie, de diensten of de huisvesting gaat) nefast zouden zijn,
zo zij bijvoorbeeld, in het kader van een moratorium, zouden
gebruikt worden, in funktie van de algemene politieke optics van de
Executieve.

Het VOB verzet zich categorisch tegen het behoud van dit artikel.
Wij verwijzen hier naar datgene wat in punt 3 van de algemene
beschouwingen werd gezegd.

65. De laatste aliaea van artikel 172 voorziet trouwens dat, in
geval .van opschorting overeenkomstig deze bepaling, ook de
vervalternujn voor de verkavelingsvergunning wordt opgeschort.
Deze alinea voorziet evenwel niets met betrekking tot de vervalter-
mijn voor de stedebouwkundige vergunning zoals deze in artikel 84
wordt voorzien.

Stel dat artikel 172 behouden blijven, dan zou het op de
voornoeinde manier moeten vervolledig worden. Deze bemerking is
louter aanvullend.

L'expos^ des motifs (p. 41) justifie cette disposition par Ie souhait
de permettre a 1'Executif de tenir compte de la conjoncture.

II est bien clair que si cet article entrait en vigueur, 1'Executif
disposerait d'un droit de disposition quasi-discretionnaire sur les
permis pourtant regulierement accordes. Les exigences de la con-
joncture relevent en effet d'une appreciation purement subjective
qui ne peut en tout etat de cause etre 1'apanage du seui Executif.
L'UEB demande la suppression de cet article dont 1'effet sur les
projets de developpement du secteur prive (qu'il s'agisse de 1'indus-
trie, des services ou du logement) ne manqueraient pas d'etre
catastrophiques s'ils etaient utilises, par exemple, en appui d'une
technique du moratoire, pratiquee au gre des options de politiquc
generate des Executifs.

L'UEB s'oppose categoriquement au maintien de cet article. Nous
nous referons a ce qui a €\€ dit au point 3 des considerations
generates.

65. Le deroier afinea de {'article 172 prevoit par ailleurs, qu'encas
de suspension conformement a cette disposition, Ie cours des delais
de peremption prevus pour les permis de lotir est suspendu, Cet
alinea ne prevoit cependant rien en ce qui concerne Ie delai de
peremption des permis d'urbanisme prevu a 1'article 84.

Dans la mesure ou 1'article 172 serait maintenu, il faudrait des lors
Ie completer en ce sens. Cette observation est formulae a titre tout &
fait subsidiaire.

TITEL V. MISDRU\'EN EN STRAFBEPALWGEN TITRE V. DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

HOOEDSTUK I - MISDRIJVEN

66. Het VOB wenst dat de ruimtelijke ordening niet meer
strafrechtelijk vervolgd wordt. De wetgeving inzake burgerlijke
procedures beschikt over voldoende gerechtelijke mechanismen om
de noodzakeUjke onderzoeken te verwezenlijken, teneinde .na te
gaan of de plannen en vergunningen worden gerespecteerd.

Wat er ook van zij, er wordt gevraagd iedere straf, die een
vrijheidsberoving inhoudt, af te schaffen.

CHAPITRE I - DES INFRACTIONS

66. L'UEB rappelle son souhait de voir 1'amenagement du
territoire depenalise. La legislation en matiere de procedure civile
offre suffisamment de mecanismes judiciaires permettant les investi-
gations requises par Ie contr61e de la bonne execution du plan et des
permis.

En tout etat de cause,.il est demandd la suppression de toute peine
privative de liberte.

AFDELING 1 - HANDELINGEN DIE ALS MISDRIJF
GELDEN

67. Punt 4 van artikel 173 moet omwille van hogervermelde
redenen worden weggelaten.

AFDELING 2 - VASTSTELLING VAN DE MISDRIJVEN

68. De bepalingen van artikel 174 die reeds het onderwerp van
artikel 181 uitmaakten in het voorontwerp dat aan de Raad van State
werd voorgelegd, werd door deze laatste onwettig verklaard. De
Raad refereerde hiervoor naar de rechtspraak van het arbitragehof
(zie advies van de Raad van State, bijiage 181, biz 122).

Het ontwerp van ordonnantie moet zich bijgevolg op dit punt aan
het advies van de Raad van State aanpassen.

SECTION 1 - ACTES CONSTITUTIFS D'lNFRACTIONS

67. Le 4° de 1'article 173 doit etre omis pour les raisons exposees
ci-avant.

SECTION 2 - CONSTATATIONS DES INFRACTIONS •

68. Les dispositions de 1'article 174, qui faisaient dej& 1'objet de
1'article 181 de 1'avant-projet soumis au Conseil d'Etat, a 6t6 declare
illegal par ce dernier qui s'est refere a la jurisprudence de la Cour
d'Arbitrage (voir avis du Conseil d'Etat sub. 181, p. 122).

Le projet d'ordonnance doit des lors se conformer sur ce point a
1'avis du Conseil d'Etat.

HOOFDSTUK II - STRAFBEPALINGEN

69. Het is leuk vast te stellen dat artikel 179 (eerste alinea)
diegenen die zonder vergunning hebben gebo.uwd, minder streng
bestraft dan diegenen die hebben gebouwd met een wettige vergun-
ning, maar die door de Executieve werd opgeschort (alinea 2 van
artikel 179).

CHAPITRE II - DES SANCTIONS

69. II est piquant de constater que 1'article 179 (premier alinea)
sanctionne moins severement ceux qui ont construit sans permis que
ceux qui ont construit sur base d'une permis regulier, mais qui est
suspendu par 1'Ex^cutif (al. 2 de 1'article 179).
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TITEL VI. SLOTBEPALINGEN TITHE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

HOOFDSTUK II - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN CHAPITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

70. Artikel 193 voorziet dat het eerste gewestelijke ontwikke-
lingsplan wordt vastgesteld binnen de twee jaar volgend op de
inwerkingstreding van deze ordonnantie.

Het VOB vraagt zich af of deze termijn, waarvoor trouwens geen
enkele sanktie is voorzien bij niet-naleving, niet de rechtvaardiging
is voor een veralgemeende opschortingsstrategie voor alle ontwer-
pen waarvoor er nog twijfel bestaat over de verenigbaarheid met het
toekomstig gewestplan. Het Verbond vraagt dat over een dergelijke
houding in ieder geval voorafgaand overleg met de socio-economi-
sche middens zou worden gepleegd.

70. L'article 193 prevoit que Ie premier plan regional de d6velop-
pement est adopte dans les 2 ans qui suivent 1'entree en vigueur de la
presente ordonnance.

L'UEB demande que ce delai, par ailleurs non sanctionn6, ne soit
pas la justification de la generalisation d'une strategic du moratoire
pour tout projet au sujet duquel un doute subsiste quant a sa
compatibilite avec Ie futur plan regional. Elle demande qu'en tout
etat de cause, toute attitude de cette nature fasse prealablement
1'objet d'une concertation avec les milieux socio-economiques.
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8. ADVIES VAN DE CONFERENTIE
VAN DE BURGEMEESTERS VAN DE GEMEENTEN

VAN HET BRUSSELSE GEWEST

De conferentie van Burgemeesters heeft dit ontwerp van ordon-
nantie niet artikelsgewijs onderzocht, maar wenst haar bezorgdheid
uit te drukken over een aantal bepalingen van de tekst, die voor de
gemeenten schadelijke gevolgen kunnen hebben.

Dit is het geval voor:
1. het probleem van de geldigheidsduur van de plannen;
2. de termijnen;
3. het initiatiefrecht dat in de ordonnantie aan particulieren wordt

toegekend;
4. de stedebouwkundige lasten;

8. AVIS DE LA CONFERENCE
DES BOURGMESTRES DES COMMUNES

DE LA REGION BRUXELLOISE

La conference des Bourgmestres, sans entrer dans 1'analyse article
par article de ce projet d'ordonnance, s'inquiete d'un certain nombre
de dispositions du texte qui risquent d'avoir des consequences
dommageables pour les communes.

Ainsi en est-il:
1. du probleme de la longevity des plans;
2. des delais;
3. du droit d'initiative populaire prevu dans 1'ordonnance;

4. des charges d'urbanisme.

1. GELDIGHEIDSDUUR VAN DE PLANNEN: 1. LONGEVITE DES PLANS:

Het principe van de verordenende waarde van de plannen houdt
in dat een plan bindende kracht heeft tot het door een ander wordt
vervangen. Het ontwerp van ordonnantie tast deze regeling aan door
te bepalen dat een gemeentelijk ontwikkelingsplan zijn uitwerking
verliest op het einde van het jaar dat volgt op de voiledige
vernieuwing van de gemeenteraad (artikel 43, laatste lid).

Zonder te spreken van de termijnen voor de goedkeuring van een
nieuw basisdossier, gevolgd door een nieuw ontwikkelingsplan, die
de rechtsonzekerheid dreigen te vergroten, meent de Conferentie
dat het een nieuw gekozen meerderheid steeds vrij staat, indien zij
het wenst, een nieuw ontwikkelingsplan uit te werken dat met haar
doelstellingen overeenstemt. Volgens haar is het onaanvaardbaar
dat zij hiertoe binnen de termijn van een jaar of binnen een te korte
termijn zou worden gedwongen en moet het automatisch karakter,
bepaald in de ordonnantie, worden geschrapt.

2. TERMIJNEN:

De wil om termijnen voor de procedure te bepalen, is lovenswaar-
dig, maar er moet met de werkelijkheid rekening worden gehouden.

Zo zijn sommige vastgestelde termijnen te kort opdat de gemeen-
ten zich zouden kunnen uitspreken.

Voorts wordt er voor de tussenkomst van de Colleges in termijnen
voorzien (voor de stedebouwkundige vergunningen, bijvoorbeeld
artikel 115) maar wordt geen enkele termijn bepaald voor de
tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar.

Ten slotte, en dit is nog fundamenteler, b'epaalt het ontwerp van
ordonnantie dat, ingeval het advies van de gemeente niet binnen de
vastgestelde termijn wordt verstrekt, dit advies geacht wordt gunstig
te zijn.

Daartegenover staat, en de procedure voor de goedkeuring van
het bijzondere bestemmingsplan is hiervan een sprekend voorbeeld,
dat het ontbreken van het advies van de Executieve over het
basisdossier de gemeenten de mogelijkheid geeft het dossier verder
af te handelen, terwiji het ontbreken van het advies van de
Executieve over het eigenlijke plan (eindfase en de procedure) met
een weigering gelijkstaat.

Op die manier kunnen de gemeenten ertoe worden gebracht
nutteloze uitgaven te doen en zai hun voor de ongunstige afloop van
het dossier geen enkele uitleg worden verschaft.

Een dergelijke toestand is onaanvaardbaar.

Le principe de la valeur reglementaire des plans veut qu'un plan
ait force obligatoire jusqu'au moment ou il est remplace par un
autre. Le projet d'ordonnance introduit une breche dans ce systems
en stipulant qu'un plan communal de developpement perd ses effets
dans 1'annee qui suit le renouvellement du Conseil communal
(article 43, dernier alinea).

Sans parler des delais d'adoption d'un nouveau dossier de base,
suivi d'un nouveau plan de developpement, qui risquent d'accrottre
1'insecurit^ juridique, la Conference estime qu'il est toujours loisible
a une nouvelle majority elue de proceder si elle le desire a la mise en
place d'un nouveau plan d6 developpement qui soit conforme a ses
objectifs. II ne paralt pas admissible qu'elle y soit forcee dans un
delai d'un an ou dans un delai trop court et le caractere automatique
prevu dans 1'ordonnance doit a son avis etre abandonne.

2. DELAIS:

La volonte de preciser des delais de procedure est louable. II y a
lieu cependant de tenir compte des realites.

Ainsi certains delais impartis sont trop courts pour que les
communes se prononcent.

En outre, si des delais sont prevus pour 1'intervention des Colleges
(dans les permis d'urbanisme, par exemple article 115), aucun delai
n'est prevu pour 1'intervention du fonctionnaire delegue.

Enfin, et plus fondamentalement encore, le projet d'ordonnance
prevoit qu'en cas d'absence d'avis des Communes dans le delai
imparti, cet avis est repute favorable.

En revanche, et 1'exemple de la procedure d'adoption du plan
particulier d'affectation des sols est parlant, 1'absence d'avis de
1'Executif sur le dossier de base permet aux Communes d'avancer
dans le dossier, alors que 1'absence d'avis de 1'Executif sur le plan
lui-meme (stade final de la procedure) equivaut a un refus.

Les communes pourraient ainsi etre amenees a des depenses
inutiles et aucune explication ne leur serait fournie sur le non-
aboutissement du dossier.

Cette situation est inacceptable.
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3. INITIATIEFRECHT; 3. DROIT D'lNITIATIVE:

Het «initiatiefrecht voor particulieren» dat het ontwerp van
ordonnantie (artikel 49) verleent aan een derde van de personen die
binnen een bepaalde omtrek (die zijzelf vaststellen) wonen, en dat
hen de mogelijkheid geeft het probleem van de wenselijkheid van de
uitvoering van een bijzonder bestemmingsplan van het College voor
te leggen (met verplichting voor het College om zich binnen een
termijn van drie maanden uit te spreken), wordt door de Conferen-
tie van Burgemeesters onaanvaardbaar geacht.

Dat artikel voert een volledig nieuwe procedure in, aangezien het
aan een niet-representatieve minderheid van «een derde van de
personen die ten minste achttien jaar oud zijn en binnen die omtrek
en in de belendende huizenblokken wonen » of « aan de eigenaars
die de helft van de oppervlakte van de terreinen binnen die omtrek
bezitten» de mogelijkheid geeft de gemeenteraad te vragen een
bijzonder bestemmingsplan voor de door hen bepaalde zone uit te
werken.

Naast het demagogisch karakter van dat voorstel dat de gemeente-
lijke autonomie beperkt en op de vooravond van verkiezingen een
politiek opbod dreigt uit te lokken, is die procedure in de praktijk
niet toepasbaar — omvangrijk administratief werk inzake de con-
trole van de juistheid van de quota's (een derde of de helft)
ingevolge de noodzakelijke bijwerking van de (echte of geregis-
treerde) domicilieringen op een bepaald tijdstip (welk tijdstip?), en
voor de controle van de gegevens met betrekldng tot de eigendom-
men (niet bijgewerkt kadaster, moeilijkheid om over betrouwbare
gegevens op een bepaalde datum te beschikken) — en zai zij tot
talrijke geschillen en betwistingen aanleiding geven.

De huidige situatie biedt gehele voldoening, is volledig democra-
tisch en geeft reeds het College en de gemeenteraad de mogelijkheid
met verzoekschriften van inwoners en eigenaars rekening te houden
wanneer zij verantwoord zijn.

Le « droit d'initiative populaire » accorde par Ie projet d'ordon-
nance (art. 49) a un tiers des habitants d'un perimetre (qu'ils
definissent eux-memes) et leur permettant de soumettre au College
(et, avec obligation pour le Conseil communal de se prononcer dans
un delai de 3 mois), 1'opportunite de realiser un plan particulier
d'affectation des sols, semble inacceptable & la Conference des
Bourgmestres.

Cet article instaure une procedure tout a fait nouvelle permettant
& une minorite non significative d'un «tiers des personnes agees de
dix-huit ans au moins, domiciliees dans ce perimetre et dans les tlots
contigus » ou aux « proprietaires de la moitie de la superficie des
terrains obtenus dans le perimetre» de demander au Conseil
communal d'elaborer un plan particulier d'affectation pour le
perimetre qu'ils ont determine.

. Outre 1'aspect demagogique de cette proposition qui reduit
1'autonoiiiie communale et risque d'entramer des surencheres politi-
ques a la veille d'elections, cette procedure est inapplicable en
pratique — gros travail administratif de verification de la realite des
quota (un tiers ou la moitie) represente par la mise & jour des
domiciliations (reelles ou enregistrees a la population?) a un.
moment precis (lequel?) et des donnees relatives aux proprietes
(cadastre non a jour, difficulty de renseignements fiables & une date
donnee) — et entramera de nombreux litiges et contestations.

La situation actuelle est tout a fait suffisante et democratique et
pet-met deja au College et au Conseil communal de tenir compte de
petitions d'habitants et de proprietaires quand elles sont justifiees.

4. STEDEBOUWKUNDIGELASTEN:

De Conferentie van Burgemeesters vraagt zich af hoe kan worden
beslist over de stedebouwkundige lasten die aan bepaalde aanvra-
gers van stedebouwkundige vergunningen moeten worden opgelegd,
(artikel 83).

4. CHARGES D'URBANISME:

La Conference des Bourgmestres s'interroge quant a la maniere
de decider les charges d'urbanisme & imposer a certains demandeurs
de permis d'urbanisme,
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9. ADVIES VANWEGE HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN DE GEMEENTE ETTERBEEK

Het College onderschrijft de meeste elementen die in het advies
van de «Vereniging van de Stad en de Gemeenten van Brussels
(brief van 16 april 1991 + bijiage) naar voor gebracht worden en
tevens de houding bepaald door de Conferentie van de Burgemees-
ters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door zijn brief aan de
Minister-Voorzitter van de Gewestelijke Executieve op datum van
18 april 1991.

Het College legt bijzondere nadruk op het feit dat de relatie
gemeente-gewest absoluut meer verduidelijkt moet worden. De
gemeentelijke autonomie komt in diverse bepalingen van de ont-
werp-ordonnantie ernstig in het gedrang. Zowel conceptueel als wat
de financiele consequenties betreft is dit het kernprobleem. Het
betreft minder een probleem van toezicht (door het Gewest) dan wel
van een zinvolle taakverdeling tussen de twee niveau's.

Er worden in het ontwerp een aantal bijkomende lasten opgelegd
aan de gemeenten door vermenigvuldiging van het aantal plannen,
studies, overleg en enquetes. Deze bijkomende lasten zijn een
logisch gevolg van de politieke wil om de ruimtelijke ordening meer
planmatig aan te pakken.

Ons College deelt deze politieke wil, maar stelt daarbij vast dat de
daaraan verbonden bijkomende lasten niet alleen door de gemeen-
ten zeif moeten, respectievelijk kunnen gedragen worden.

Het College verwijst hiervoor naar een gedeelte van de tussen-
komst van haar schepen voor stedebouw, Michiel Vandenbussche,
in de Commissiebesprekingen (zie bijiage).

In de Ordonnantie moet de programmaovereenkomst(en)
gemeente-gewest verduidelijkt en geconcretiseerd worden.

Voor de rechtszekerheid van de gemeenten (en van alle actoren in
het participatieproces) is dit van Wezenlijk belang.

Anderzijds, wenst het College het behoud van de algemene
principes gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 5 november 1979
die voor het Brussels Gewest, de bijzondere maatregelen van
publiciteit bepalen, die van toepassing zijn op sommige bouwaanvra-
gen en verkavelingen, en die voor eike gemeente van het Brussels
Gewest een overlegcommissie heeft opgericht inzake ruimtelijke
ordening; het College vraagt namelijk dat de overlegcommissie
onder het voorzitterschap blijft van een van de leden aangeduid door
het College van Burgemeester en Schepenen.

Het College hoopt dat de tekst van de ontwerp-ordonnantie, die
een belangrijke mogelijkheid inhoudt voor een zinvolle planning van
de ruimtelijke ordening in ons hoofdstedelijk gewest, nog aanzienlijk
zai verbeterd worden doordat in de Commissiebesprekingen zai
rekening gehouden worden met haar advies, dat in grote mate
verwijst naar het advies van de «Vereniging van de Stad en de
Gemeenten van Brussel» en van haar schepen voor stedebouw en
leefmilieu.

Bylage : Prograinma-overeenkomst gemeente-gewest

Minister-Voorzitter legde bij zijn irileidende uiteenzetting een
belangrijke verklaring af, die als zodanig niet in de teksten. terug te
vinden is.

Het betreft een « programma-overeenkomst » tiissen de gemeen-
ten en het gewest.

Citaat:
« Een ander voordeel van deze ordonnantie mag hier ook

benadrukt worden. Ze maakt een betere articulatie mogelijk tussen
de rol van het gewest en deze van de respectievelijke gemeenten.

9. AVIS DU COLLEGE
DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS
DE LA COMMUNE D'ETTERBEEK

Le College souscrit a la plupart des elements contenus dans 1'avis
de 1'Association des Ville et Communes bruxelloises (lettre du
16 avril 1991 + annexe) ainsi qu'a la position definie par la
Conference des Bourgmestres de la Region de Bruxelles-Capitale
dans sa lettre a Monsieur le Ministre-President de 1'Executif regional
en date du 18 avril 1991.

Le College insiste particulierement sur le fait que la relation
Commune-Region doit absolument etre clarifiee, L'autonomie com-
munale est serieusement compromise par diverses stipulations du
projet d'ordonnance. C'est la le noeud du probleme aussi bien sur le
plan des principes qu'en ce qui concerne ies consequences financie-
res. II s'agit moins d'un probleme de tutelle (par la Region) que
d'une repartition significative des taches entre Ies deux niveaux.

Dans le projet un certain nombre de taches accessoires sont mises
a charge des communes par )a multiplication du nombre de plans
d'etudes, de concertations et d'enquetes. Ces taches accessoires
constituent une suite logique de la volonte d'aborder 1'amenagement
du territoire d'une maniere plus planifiee.

Notre College partage cette volonte politique, mais estime, a c6te
de cela, que Ies charges complementaires qui y sont attachees
doivent etre supportees non seulement par Ies communes mais
respectivement par Ies deux pouvoirs concernes.

Le College renvoie a ce sujet a une partie de ['intervention de son
echevin de 1'Urbanisme, Michiel Vandenbussche, lors de la discus-
sion en Commission (voir annexe).

Le(s) contrat(s) programme(s) entre la Commune et la Region
doit(doivent) etre clarifie(s) et concretise(s) dans 1'ordonnance.

Ceci est d'une reelle importante pour la securite juridique des
communes (et de tous Ies acteurs du processus de participation).

Le College souhaite, d'autre part, le maintien des principes
generaux qui sont a la base de 1'arrete royal du 5 novembre 1979
determinant pour la Region bruxelioise, Ies mesures particulieres de
publicite applicables a certaines demandes de permis de batir et de
lotir et creant, pour chacune des communes de la Region bruxel-
ioise, une Commission de Concertation en matiere d'amenagement
local. Le College demande notamment que la Commission de
Concertation continue a etre presidee par 1'un des membres designes
par le College des Bourgmestre et Echevins.

Le College espere que le texte du projet d'ordonnance qui
contient une possibility importante pour une planification significa-
tive de 1'amenagement du territoire dans la Region de Bruxelles-
Capitale, sera encore sensiblement ameliore par la prise en conside-
ration lors des discussions en commission de son avis, lequel dans
une large mesure, rejoint celui de 1'Association des Villes et
Communes bruxelloises et celui de son echevin de 1'Urbanisme et de
1'Environnement.

Annexe ; Contrat-programme conimune-rfgion

Le Ministre-President a fait dans son expose introductif une
importante declaration qui n'est pas reprise comme telle dans ies
textes du projet.

Elle concerne un « contrat-programme » entre Ies communes et
la Region.

Nous citons :
« Un autre aspect de 1'ordonnance qui me paralt devoir etre mis

en evidence est le fait qu'elle permet egalement une meilleure
articulation entre le role de la Region et celui des communes.
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De gemeente, hefboom bij uit'stek van de lokale ontwikkeling en
dynamiek zai, via haar gemeentelijk ontwikkelingsplan, de krachtlij-
nen voor haar beleid vastleggen.

Dit document, dat zich vanzelfsprekend situeert binnen het
ruimer kader van het gewestelijk ontwikkelingsplan, zai dankzij de
vennelding van de beoogde prioriteiten, middelen en strategieen, de
basis vormen van een programma-overeenkomst met het gewest en
als dusdanig volledig kaderen in het beleid van administratief
toezicht dat ik sedert het begin van de legislatuur aan het.opbouwen
ben ».

Enkele vragen hierbij:
- Het gemeentelijk ontwikkelingsplan vormt de basis voor een

« programma-overeenkomst ».
Wat betekent dit concreet?

- In weike mate is het wenselijk dat de gemeentelijke autonomie
beperkt wordt?
Een wat uitvoeriger verantwoording kan het fundamentele debat
over de Brusselse identiteit ten goede komen.

- Wat is de specifieke relatie van deze ordonnantie met het beleid
inzake « het beleid van administratief toezicht dat (de Minister-
Voorzitter) sedert het begin van de legislatuur aan het opbouwen
is»?

- Een programma-overeenkomst heeft te maken met financien. In
het ontwerp is in diverse artikelen sprake van de mogelijkheid dat
de Executieve subsidies aan de gemeenten toekent (o.m. artikelen
8, 12,15, 18...).

- Wat zijn de concrete opties ter zake vanwege de Executieve ?
Is dit de stok achter de deur?
Weike rechtszekerheid is hier aanwezig voor de gemeenten?

La commune, qui est par excellence Ie levier du developpement et
de la dynamique locale, arretera les lignes de force de sa politique
par Ie biais de son plan communal de developpement.

Ce document, qui se situe naturellement dans Ie cadre plus large
du plan regional de developpement et qui mentionne les priorites,
moyens et strategies vises, constituera la base d'un contrat pro-
gramme avec la Region et, en tant que tel, s'inscrira pleinement dans
la politique de tutelle que je developpe depuis Ie debut de la
legislature,».

A ce sujet quelques questions:
- Le plan communal de developpement constitue la base d'un

« contrat-programme ».
Qu'est-ce que cela signifie concretement?

- .Dans quelle mesure est-i! souhaitable que 1'autonomie communale
soit limitee ?
Une responsabilite plus etendue peut profiter au deb.at fondamen-
tal sur 1'identite bruxelloise.

- Quelle est la relation specifique de cette ordonnance avec la
politique de tutelle administrative que le Ministre-President
elabore depuis le debut de la legislature ?

- Un contrat-programme a des repercussions flnancieres. Dans le
projet, il est question, dans divers articles, de la possibility pour
1'Executif d'accorder des subsides 'aux communes (e.a. articles 8,
12, 15, 18...).

- Queues sont les options concretes de 1'Executif?
S'agit-il du baton derriere la porte ?
Quelle securite juridique existe ici pour les communes ?
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10. ADVIES VAN DE BOND
VAN VLAAMSE ARCHITEKTEN

Zonder afbreuk te willen doen aan het gemeenschappelijk karak-
ter van ons advies, wensen wij als Vlaamse architekten enige
bemerkingen te formuleren en enkele klemtoonverschillen te ver-
melden. Naargelang de taalgroep werden sommige elementen van
de ordonnantie namelijk op verschillende wijze onthaald.

Naast reakties omwille van onjuiste vertalingen en/of'onkorrekt
woordgebruik (') kunnen ideeen omtrent de huidige materie ver-
schillen naargelang de kultuurfamilie waartoe men behoort.

Zo hebben Nederlandstaligen dikwijis meer aandacht voor open-
baarheid van bestuur (la publicity de 1'acte administratif) en volgen
zij meestal ook meer Angelsaksische stedebouwkundige opvattin-
gen.

Zo houdt voor ons de term «planning® ook de ruimtelijke
planning in, wat niet steeds het geval blijkt te zijn voor «planifica-
tion».

Daar waar Franstaligen het over «esthetique» hebben, geven wij
de voorkeur aan het ruimere «Gestalt».

Bij noodzakelijk inzicht en visie op de evolutieve mogelijkheden
van de stad horen dynamische planningsmethoden. Het hierbij
beroep doen op een stuurgroep (groupe pilote) vinden wij in deze
ontwerp-ordonnantie nergens terug.

Zai men bij de openbare onderzoeken en him eventuele termijn-
verlenging rekening houden met mogelijke vakantiespreiding per
Gemeenschap ?

Wij wensen tevens te wijzen op mogelijke moeilijkheden in
verband met uitspreekbaarheid en verwarring omtrent toekomstige
afkortingen (2).

Deze bemerkingen en nuances vormen een noodzakelijke aanvul-
ling en b'evestigen ons gezamenlijk advies.

Dit kwam tot stand tijdens onze snelle zoektocht naar eventuele
waarborgen voor de ekologie (evenwicht tussen ekonomische en
sociale ontwikkelingen) en naar mogelijke beleidsmaatregelen ont-
wikkeld vanuit een lange termijnvisie op ons leefmilieu in 't
algemeen en op het grondgebruik in het bijzonder.

10. AVIS DU
«BOND VAN VLAAMSE ARCHITECTEN»

Sans vouloir deroger au caractere collectif de notre avis, nous
souhaitons, en tant qu'architectes flamands, formuler quelques
observations et mentionner quelques differences d'accentuation. En
effet, certains elements de 1'ordonnance ont et6 accueillis diffdrem-
ment en fonction du groupe linguistique.

Outre des reactions decoulant de mauvaises traductions et/ou
d'une terminologie incorrecte (l), les idees sur la matiere traitee
peuvent differer selon la famiUe culturelle a laquelle on appartient.

Ainsi les neeriandophones sont souvent plus attentifs a la publicity
de 1'acte administratif (openbaarheid van bestuur) et ils suivent aussi
generalement plus les conceptions urbanistiques anglo-saxonnes.

Ainsi, pour nous, Ie terme «planning» englobe aussi la planifica-
tion spatiale, ce qui ne semble pas toujours etre Ie cas du terme
«planification».

Les francophones parlent d'«esthetique» ; nous preferons Ie
terme «gestalt», plus general.

Les possibilites evolutives de la ville doivent faire 1'objet de
conceptions et de visions qui aillent de pair avec des methodes de
planification dynamiques. Dans ce cadre, il est possible d'avoir
recours a un groupe pilote (stuurgroep); cette idee ne se retrouve
nulle part dans Ie projet d'ordonnance.

Tiendra-t-on compte, lors des enquetes publiques et de leur
prolongation eventuelle, de 1'etalement possible des vacances par
Communaut6 ?

Nous souhaitons egalement attirer 1'attention sur d'eventuelles
difficultes en ce qui concerne la prononciation et la confusion de
certaines des futures abreviations ('),

Ces observations et nuances completent et confirment notre avis
collectif.

Elles sont Ie resultat de notre recherche rapide de garanties
eventuelles en termes d'ecologie (equilibre entre Ie developpement
economique et Ie developpement social) et de possibles mesures
politiques visant Ie long terme et affectant notre environnement en
general et 1'utilisation du sol en particulier.

(') '«'College d'urbanisme » is niet « college urbanistique »

« Stedebouwkollege » is niet « stedebouwkundig kollege »

« Permis d'urbanisme » is niet « permis urbanistique »

« Stedebouwvergunning » is niet « stedebouwkundige vergun-
ning »
« Certificat d'urbanisme » is niet « certificat urbanistique »

« Stedebouwattest » is niet « stedebouwkundig attest »

(2) Prans : PRD, PRAS, PCD, PPAS.
Nederlands : GOP, GBP, COP, BBP.

(') « College d'urbanisme » n'est pas synonyme de « college
urbanistique »
« Stedebouwkollege » n'est pas synonyme de « stedebouwkundig
kollege »
« Permis d'urbanisme » n'est pas synonyme de « permis
urbanistique »
« Stedebouwvergunning » n'est pas synonyme de « stedebouw-
kundige vergunning »
« Certificat d'urbanisme » n'est pas synonyme de « certificat
urbanistique »
« Stedebouwattest » n'est pas synonyme de « stedebouwkundig
attest »

(2) Francais : PRD, PRAS, PCD, PPAS.
Neeriandais : COP, GBP, GOP, BBP.
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11. ADVIES VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

VAN DE GEMEENTE UKKEL

11. AVIS DU COLLEGE
DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS

DE LA COMMUNE D'UCCLE

Het ontwerp van ordonnantie houdt op heel wat punten zinvolle
verbeteringen in van de wet van 1962. Wij betreuren nochtans dat
het ontwerp het werk van de gemeenten aanzienlijk verzwaart, daar
het aantal plannen, studies, overlegplegingen en openbare onder-
zoeken,... toeneemt. Wij betreuren eveneens dat het ontwerp op
heel wat punten de gemeentelijke autonomie aantast.

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van Brussel diende
over het ontwerp op 16 april 1991 een heel gedetailleerd en vijftien
bladzijden tellend advies in, waar wij het roerend mee eens zijn. In
dit advies onderstreept de Vereniging van de Stad en de Gemeenten
van Brussel onder meer dat :
- er geen garantie is inzake de samenstelling en de werking van de

Overlegcommissies;
- het basisdossier voor de bijzondere bestemmingsplannen een

zwaardere procedure meebrengt;
- er geen termijn werd vastgesteld waarbinnen de gemachtigde

ambtenaar moet optreden (hoewel de dossiers met de aanvragen
voor bouw- of verkavelingsvergunningen en voor het stedebouw-
kundig attest nr. 2 momenteel een aantal maanden op zijn
diensten blijven liggen);

- men gemeenteambtenaren niet kan vragen processen-verbaal op
te stellen op basis van mondelinge verklaringen van sommige
reclamanten, terwiji deze zich op de vergaderingen van de
Overlegcommissies door een persoon naar keuze kunnen laten
bijstaan (dergelijke procedure zou de diensten Stedebouw veriam-
men en bovendien een bron van onvermijdelijke betwisting zijn);

- het utopisch is, voor zover de gemeente de data voor de
vergadering van de Overlegcommissie niet bepaalt, te eisen dat
deze Commissie haar advies binnen de 30 dagen na het sluiten
van het openbaar onderzoek uitbrengt.

Aan deze opmerkingen wensen wij de volgende suggesties toe te
voegen :
- in de ordonnantie de procedure opnemen die Ukkel volgt inzake

opstelling van de bijzondere plannen van aanleg; deze bestaat
erin, alvorens de gemeenteraad een ontwerp van BPA vooriopig
goedkeurt, het voorontwerp aan een openbaar onderzoek te
onderwerpen. Deze procedure maakt het mogelijk veel sneller
dan in de wet van 1962 bepaalde inwoners bij de opstelling van de
BPA's te betrekken.
Zij is veel nuttiger dan de bedoelde nieuwe procedure waarbij een
basisdossier door de Executieve moet worden goedgekeurd. De
rol van de Executieve moet er in bestaan op te treden nadaf de
gemeenteraad zich heeft uitgesproken en niet ervoor zoals met de
nieuwe procedure het geval zou zijn. Daarentegen is het nuttig het
advies van de inwoners in te winnen alvorens de gemeenteraad
zich uitspreekt;

- in de ordonnantie de procedure opnemen die Ukkel volgt inzake
de afwijkingen op de voorschriften van een BPA (artikel 51 van de
wet van 1962 - artikel 82 van het ontwerp van ordonnantie). In
onze gemeente wordt geen enkele afwijking toegestaan zonder
een openbaar onderzoek en zonder een advies van de Overleg-
commissie. Deze procedure maakt het mogelijk, in alle doorzich-
tigheid, de inwoners hun advies over de afwijkingsaanvragen te
laten uitbrengen;
- de afwijkingen op de voorschriften van een BPA niet alleen toe-

laten langs de bouwvergunning om, maar ook langs de verkave-
lingsvergunning om;

- het in artikel 75 van het ontwerp gedane voorstel te schrappen;
het voert een recht op schadeloosstelling in, ingeval een negatief
stedebouwkundig attest wordt afgegeven. De invoering van een
recht op schadeloosstelling moet worden beperkt tot de weigering
van een bouwvergunning of een verkavelingsvergunning, zoals dit
vandaag het geval is;

Le projet d'ordonnance apporte sur plusieurs points des ameliora-
tions utiles a la loi de 1962. Nous regrettons toutefois que le projet
alourdisse considerablement les charges des communes en multi-
pliant les plans, les etudes, les passages en concertation, les mises a
1'enquete,... Nous regrettons egalement que le projet diminue sur
plusieurs points 1'autonome des communes.

L'Association des Ville et Communes bruxelloises a remis le 16
avril 1991 un avis fort detaille d'une quinzaine de pages sur ce projet.
Avis auquel nous souscrivons ires largement. Dans cet avis, 1'Associ-
ation des Ville et Communes bruxelloises souligne notamment:

- 1'absence de garantie quant a la composition et au fonctionnement
des Commissions de concertation;

- 1'alourdissement de la procedure qu'engendrera le dossier de base
pour les plans particuliers d'affectation du sol;

- qu'aucun delai n'est prevu pour 1'intervention du fonctionnaire
delegue (alors que c'est a son niveau que restent maintenant
plusieurs mois les dossiers de demande de permis de batir, de lotir
ou de certificat d'urbanisme n° 2);

- qu'il est inacceptable de demander a des agents communaux
d'etablir des proces-verbaux sur base de declarations orales de
certains reclamants alors que ceux-ci peuvent se faire accompa-
gner des personnes qu'ils souhaitent aux reunions de la Commis-
sion de concertation (la charge qui resulterait d'une telle proce-
dure paralyserait les services de 1'Urbanisme et serait, en outre,
source de contestations inevitables);

- qu'il est utopique, dans la mesure ou la Commune ne mattrise pas
les dates de reunion de la Commission de concertation, d'exiger
que cette Commission rende son avis dans les 30 jours de la fin de
1'enquete publique.

A ces remarques nous souhaitons ajouter les suggestions suivan-
tes :
- inscrire dans 1'ordonnance la procedure que suit Uccle en matiere

d'elaboration des plans particuliers d'amenagement et qui con-
siste, avant 1'adoption provisoire par le Conseil communal d'un
projet de PPA, de soumettre 1'avant-projet a enquete publique.
Cette procedure permet d'associer beaucoup plus tot que prevu
dans la loi du 1962, les habitants a 1'elaboration des PPA.

Elle est beaucoup plus utile que la nouvelle procedure envisagee
d'un dossier de base approuve par 1'Executif. Le r6Ie de 1'Executif
est d'intervenir apres que le Conseil communal s'est prononce et
non avant comme conduirait partiellement la nouvelle procedure.
II est par contre utile de recueillir 1'avis des habitants avant que le
Conseil communal ne se prononce;

- inscrire dans 1'ordonnance la procedure que suit Uccle en matiere
de derogations aux prescriptions d'un PPA (article 51 de la loi de'
1962 - article 82 du projet d'ordonnance). Aucune derogation
n'est accordee dans notre Commune sans une enquete publique et
un avis de la Commission de concertation. Cette procedure
permet, en toute transparence, aux habitants de faire connattre
leur avis sur les demandes de derogation;

- autoriser les derogations aux prescriptions d'un PPA pas seule-
ment par le biais de permis de batir mais aussi par celui de permis
de lotir;

- supprimer la proposition faite a 1'article 75 du "projet qui cree un
droit a 1'indemnisation en cas de delivrance d'un certificat
d'urbanisme negatif. La naissance d'un droit a indemnisation doit
etre limitee, comme aujourd'hui, au refus d'un permis de batir ou
de lotir;
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de in artikel 44 van het ontwerp opgenomen verplichting om eike
zesjaar een nieuw gemeentelijk ontwikkelingsplan op te stellen, te
schrappen. Dit zou voor de gemeenten een te zware opdracht
betekenen en in strijd zijn met een duidelijk beleid inzake
ruimtelijke ordening; beleid dat zich over meer'dan zes jaar moet
uitstrekken.

• supprimer 1'obligation prevue & 1'article 44 du projet de refaire
tous les six ans un plan communal de developpement. Ce qui
constituerait une charge trop lourde pour les communes et ce qui
serait contraire & une politique bien comprise d'amenagement du
territoire qui est une politique a un terme bien plus long que six
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12. ADVIES VAN DE GEMEENTE KOEKELBERG

Dit advies neemt het advies over van de Vereniging van de Stad en
de Gemeenten van Brussel.

12. AVIS DE LA COMMUNE DE KOEKELBERG

Cet avis reprend 1'avis de 1'Association des Ville et Communes
bruxelloises.
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13. ADVIES VAN DE BRUSSELSE GEWESTRAAD
BOUW

Onze Confederatie bevestigt haar instemming met het advies van
het Verbond van ondernemingen te Brussel.

Wij wensen echter enkele punten te onderstrepen die voor onze
sector bijzonder belangrijk zijn :
1. Vervaltermijn voor de stedebouwkundige vergunning in geval

van onderbreking van de werken gedurende meer dan een jaar :
wij achten het noodzakelijk dat er in afwijkingen wordt voorzien
die rekening houden met bijzondere omstandigheden die tot
deze onderbreking hebben geleid (faillissement van een aanne-
mer, erfopvolging,...);

2. Schorsing van de vergunningen oin economische redenen : het is
een zeer vaag begrip; een slechte economische conjunctuur hoeft
immers niet noodzakelijk de haalbaarheid van een project,
waarvoor een grondige marktstudie werd uitgevoerd, in het
gedrang te brengen;

3. Termijn voor de procedure : aangezien de termijnen voor de
toekenning van het stedebouwkundig attest dezelfde zijn als die
voor het bekomen van de stedebouwkundige vergunning, kan
het gebeuren dat de behandeling van bepaalde dossiers ongeveer
250 dagen vergt. Deze termijn lijkt ons volstrekt buitensporig en
kan een afschrikkend effect hebben;

4. Beoordelingsbevoegdheid van de Executieve : een beoordelings-
bevoegdheid gebaseerd op dermate subjectieve begrippen als
« schoonheid en esthetiek » kan rechtsonzekerheid tot gevolg
hebben.

13. AVIS DU CONSEIL REGIONAL BRUXELLOIS
DE LA CONSTRUCTION

Notre Confederation confirme son adhesion a 1'avis de 1'Union
des Entreprises de Bruxelles.

Nous souhaitons cependant insister sur quelques points particulie-
rement importants pour notre secteur :
1. Peremption du permis d'urbanisrne en cas d'interruption du

chantier pendant plus d'un an ; nous estimons indispensable de
prevoir des derogations qui tiendraient compte des circonstances
particulieres qui auraient entraing cette interruption (faillite d'un
entrepreneur, succession,...);

2. Suspension des permis pour des raisons economiques ; il s'agit
d'une notion tres floue; en effet une mauvaise conjoncture
economique ne doit pas necessairement entraver la viability d'un
projet qui aurait fait 1'objet d'une etude de marche approfondie;

3. Delai de procedure ; les delais d'octroi du certificat d'urbanisme
etant les memes que ceux requis pour 1'obtention du permis
d'urbanisme, certains dossiers seraient susceptibles de devoir
attendre quelque 250 jours avant d'aboutir. Ce delai nous semble
absolument excessif et risque de s'averer dissuasif;

4. Pouvoir d'appreciation de 1'Executif : Ie pouvoir d'appreciation
bas6 sur des notions aussi subjectives que « la beaute et
1'esthetique » risque de creer 1'insecuritiS juridique.
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14. ADVIES VAN DE BEROEPSVERENIGING
VAN DE VASTGOEDSECTOR

14. AVIS DE L'UNION PROFESSIONNELLE
DU SECTEUR IMMOBILIER

I. INLEIDENDE OPMERKINGEN I. OBSERVATIONS LIMINAIRES

1. Het ontwerp van ordonnantie, in de mate waarin het betrek-
king heeft op de vervanging van de wet van 29 maart 1962 en erg
groots van opzet is, is van uitzonderlijk groot belang omdat die
nieuwe wetgeviog gedurende vele decennia de stedebouw en de
economie in het hartje van Belgie zai beheersen.

Vanuit dat oogpunt is de B.V.S. over het algemeen van oordeel
dat het ontwerp van ordonnantie, ofschoon het bepaalde verdien-
sten heeft en in sommige van zijn bepalingen ook met de verworven-
heden van het verleden en met de rechtspraak rekening houdt, toch
in zijn meest fundamentele bepalingen klaarheid en nauwkeurigheid
mist. Het is dan ook te voorspellen dat bij de toepassing ervan
onoverkomelijke moeilijkheden, vooral dan met betrekking tot de
plannen van aanleg zullen opduiken. Het ontwerp gaat uit van een
paradox, ja zeifs van een niet om te buigen tegenspraak tussen
enerzijds de bekommemis om transparantie en democratisering en
anderzijds het gebrek aan fundamentele grondregels die kunnen
bijdragen tot het bereiken van het vooropgezette doel, alsrnede de
onrustbarende aangroei van allerhande factoren van rechtsonzeker-
heid die op de betrouwbaarheid en de leefbaarheid van het ontwerp
drukt.

Wij zullen in de loop van dit verslag de onderscheiden punten
nader toelichten die, naar onze mening, bewijzen dat het hele
ontwerp opnieuw dient bestudeerd te worden ten einde daarin de
wijzigingen en verbeteringen op te nemen die naar onze mening
noodzakelijk zijn.

2. Volgens de memorie van toelichting streeft het ontwerp van
ordonnantie, onder meer door middel van de ontwikkelingsplannen,
naar het « ontzuilen van de verschillende beleidslijnen die recht-
streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de ruimtelijke
ordening » en de invoering van het instrument voor de economische
planning.

Wij menen dat het niet nodig is hier nogmaals de talrijke
opmerkingen en kritieken te herhalen die andere instellingen al op
dat stuk hebben geuit.

Toch dient erop gewezen te worden dat alle studies, ook die weike
op universitair niveau werden uitgevoerd, tot het besluit zijn
gekomen dat iedere poging tot economische planning uitgaande van
een wet over de stedebouw een volkomen mislukking is.

Overigens zet het ontwerp van ordonnantie wel de economische
planning voorop, maar van de middelen om ze ten uitvoer te leggen
is helemaal geen sprake. In die omstandigheden onderstreept de
wetgevende afdeling van de Raad van State in haar advies van
17 januari 1991 dat « de economische planning traditioneel
geschiedt in het licht van een reeks doelstellingen inzake werkgele-
genheid, inkomsten, investeringen, spaarwezen, huisvesting, infra-
structuur, koopkracht, enz.die in artikel 1 van de kaderwet (van
15 juli 1970) worden opgesomd.JDie doelstellingen worden met
overgenomen in het ontwerp (-). De gebruikte termen (in artikel 2,
alinea 2 van het ontwerp) zijn - ten minste in de Nederiandse tekst -
dezelfde als die van de organieke wet van 29 maart 1962 over de
ruimtelijke ordening en de stedebouw (artikel 1, alinea 2) en daarom
komt niet tot uitdrukking dat het ontwerp ook de economische
planning beoogt(-) ». '

3. In punt 1 hebben wij reeds aangestipt dat het ontwerp van
ordonnantie op bepaalde plaatsen een verbetering van het huidige
systeem insluit en dat het de verdienste heeft een standpunt in te
nemen over bepaalde twistpunten die een bron van rechtsonzeker-
heid zijn.

In dat verband citeren wij :
- hetprincipe van de vervanging van de bestendige deputatie van de

Provincieraad, die in het verleden vrijwel niet de bevoegdheden
heeft uitgeoefend die haar inzake stedebouw waren toevertrouwd,
door een Stedebouwkundig college (art. 12, alinea 1 van het
ontwerp);

1. Le projet d'ordonnance, en ce qu'il vise a remplacer la loi du
29 mars 1962 et se fixe des objectifs fort ambitieux, est d'une

•importance capitale puisque cette nouvelle legislation est destinee a
regir, au cceur de la Belgique, 1'urbanisme et 1'economie, pendant
plusieurs decennies.

Dans cette optique, 1'UPSI considere d'une maniere gen^rale, que
le projet d'ordonnance, qui presente certes certaihs merites et tient
compte en certaines de ses dispositions, des acquis du passe et de la
jurisprudence, manque, dans ses dispositions les plus fondamentales,
de clarte et de precision, laisse augurer des difficultes insurmonta-
bles d'application, specialement en ce qui concerne les plans d'ame-
nagement, et repose sur un paradoxe, voire sur urie contradiction
irreductible entre d'une part, le souci de transparence et de
democratisation et d'autre part, 1'absence de regles fondamentales
de base permettant d'atteindre cet objectif declare et 1'accroissement
inquietant des elements d'incertitude juridique qui grevent la
fiabilite et la viabilite du projet.

Nous nous expliquerons, au fur et a mesure, de ce rapport, sur ces
differents points qui, a notre estime, demontrent que 1'ensemble du
projet devrait etre reetudie pour qu'y soient apportees des modifica-
tions et ameliorations que nous pensons indispensables.

2. Le projet d'ordonnance tend, selon son expose des motifs, et
par la voie notamment des plans de developpement, a^ « decloison-
ner les differentes politiques touchant directement ou indirectement
a 1'amenagement (du) territoire » et a constituer 1'instrument de
planification economique.

•^
Nous ne croyons pas utile de repeter ici les nombreuses observa-

tions et critiques qui ont ete formulees sur ce point par d'autres
organismes.

D taut toutefois souligner que toutes les etudes, meme menees au
niveau universitaire, ont du conclure a 1'echec certain des tentatives
de planification economique entreprises' sur base d'une loi d'urba-
nisme.

Par ailleurs, si le projet d'ordonnance se donne pour objectif la
planification economique, les moyens a mettre en ceuvre n'y sont
guere organises. C'est dans ces conditions que 1'avis de la section de
legislation du Conseil d'Etat du 17 janvier 1991 souligne que « la
planification economique se fait traditionnellement en fonction
d'une serie d'objectifs en matiere d'emploi, de revenus, d'investisse-
ment, d'epargne, de logement, d'infrastructure, de pouvoir d'achat,
etc., qui sont enonces a 1'article 1" de la loi-cadre (du 15 juillet 1970).
Ces objectifs ne sont pas repris par le projet (-). Les termes ainsi
employes (NB dans 1'article 2, alinea 2, du projet) - du moins dans le
texte faangais - etant ceux de la loi du 29 mars 1962 organique de
1'amenagement du territoire et de 1'urbanisme particle I", alinea 2),
il h'apparatt pas que le projet vise egalement la planification
economique (-) ».

3. Nous avons releve au point 1 ci-dessus, que le projet d'ordon-
nance constituait, sur certains points, une amelioration du systeme
actuel et qu'il avait le merite de prendre position sur certaines
contro verses qui sont sources d'insecurite juridique.

Nous voudrions a cet egard citer :
- le principe de la substitution d'un college d'urbanisme a la

deputation permanente du conseil provincial qui n'a guere exerce,
par le passe, les competences qui lui etaient attribuees en matiere
d'urbanisme (art. 12, alinea I", du projet);
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- het prindpe van de vastlegging, door de ordonnantie, van de
vereiste voorwaarden voor de geldige afwijking van een plan van
een hierarchisch hoger vroeger plan (alinea 1 van de artikels 27,37
en 47 van het ontwerp);

- de vervaltermijn van de bouwvergunning die met een ware zin voor
realisme op twee jaar wordt gebracht (art. 84 van het ontwerp);

- de bepalingen van artikel 106 waarvan meer in het bijzonder de
laatste alinea de weg effent om de termijnen voor de procedure
van onderzoek van de bouwvergunningen op gang te brengen. Dat
vangt het ernstige ongemak op dat voortvloeit uit de slechte
gewoonte van de gemeenten geen ontvangstbewijs af te leveren of
dit althans slechts met een zodanige vertraging te verstrekken dat
de procedure ter hoogte van het schepencollege een mateloos
lange tijd vergt;

- het prindpe van de spreiding van de termijnen waarover het
schepencollege beschikt om de uitspraak te doen over een
aanvraag van bouwvergunning, zodat rekening wordt gehouden
met de werkelijk toepasselijke procedure (art. 115 van het
ontwerp);

- het recht van een publiekrechtelijke persoon om een verlenging van
de geldigheidstermijn van zijn bouwvergunning te vragen (art. 84
in fine en art. 142 van het ontwerp).

n. Opmerkingen en kritische conunentaar bij de bepalingen van het
ontwerp van ordonnantie.

De navolgende commentaar is hetzij van puur technische aard en
streeft dan ook alleen naar een verbetering van de rechtsregels en
hun working, hetzij een bespreking van de grond zeive van het aan-
genomen principe.

Om niet in herhalingen te vervallen wordt bij sommige opmerkin-
gen over een bepaling uitdrukkelijk vermeld dat ze eveneens betrek-
king hebben op andere identieke of gelijksoortige bepalingen.
Dergelijke Opmerkingen worden dus achferaf niet herhaald.

- Ie principe de la fixation, par 1'ordonnance, des conditions
requises pour qu'un plan puisse valablement deroger h un plan
anterieur qui lui est hierarchiquement superieur (art. 27, 37 et 47,
alinea 1" du projet);

- Ie delai de validity du permis de batir qui est, de maniere fort
realiste, porte a deux ans (art. 84 du projet);

- les dispositions de 1'article 106 dont specialement Ie dernier alinea
permet de faire courir les delais de procedure d'instruction des
demandes de permis, palliant ainsi 1'inconvenient serieux resultant
de cette mauvaise habitude adoptee par les communes et consis-
tant a ne pas delivrer 1'accuse de reception, ou a tout Ie moins h ne
Ie delivrer qu'avec un retard tel que la procedure au niveau du
college echevinal est demesurement longue;

- Ie principe de la diversification du delai imparti au college
echevinal pour statuer sur une demande de permis, qui ticnt
compte de la procedure effectivement applicable (art. 115 du
projet);

- Ie droit pour une personne de drolt public de sollicker une
prolongation du delai de validite de son permis (art. 84 in fine et
142 du projet).

n. Observations et commentaires critiques des dispositions du projet
d'ordonnance.

Les commentaires qui suivent soil sont d'ordre puremcnt techni-
que, ne visant qu'a 1'amelioration de la regle de droit et de son
fonctionnement, soit touchent au fond meme du principe adopte,

Pour eviter les repetitions, certaines remarques faites a propos
d'une disposition sont expressement mentionnees comme visant
egalement d'autres dispositions identiques ou similaires. Ces obser-
vations ne sont done pas ulterieurement reiterees.

A. Titel I : Algemene bepalingen. A. Titre premier: Dispositions generates,

1. Artikel 1, alinea 2 lokt een opmerking met een algemene
draagwijdte uit, die hierna wordt verwoord (punt I, 2) alsmede
een bijzondere opmerking in de mate waarin die wettelijke
bepaling voorschrijft dat «die ontwikkeling (-) wordt opgevat
met het doel (-) de bodem zuinig te beheren ('). Die term
«zuinig» dient te worden geschrapt ; het is niet aangewezen dat
de ordonnantie zeif vertrekt van het standpunt van de beperking
en over het algemeen van een strenger bodembeheer. Dat is een
kwestie van omstandigheden en het is beter in concrete de
beoordeling van de modaliteiten en de schaal of de reikwijdte
van het bodembeheer aan de plannen en hun uitvoeringsinstru-
menten (bouw- of verkavelingsvergunning) over te laten.

Wij stellen dan ook voor hier te spreken van wen de bodem naar
best vermogen te beheren».

2. Artikel 5, alinea 2 in de mate waarin het zonder enige nuancering
zegt dat «alle plannen een verordenende waarde hebben »is in se
juridisch onjuist aangezien de ontwikkelingsplannen slechts ver-
ordenende waarde hebben in hun voorschriften over de bestem-
ming van de bodem.

3. artikel 8, 3° en 4° moet gewijzigd worden door de vervanging van
het woord «iedereen » - dat weinig gebruikelijk is in het taaleigen
van de wetten en veel te vaag is - door «iedere belanghebbende
derde».

1. L 'article 2, 2' alinea, suscite une observation de portee generate
exprimee ci-dessus (point 1,2), et une remarque particuliere en ce
que cette disposition legale prevoit que «ce developpement est
concu (-) dans Ie but (-) de gerer son sol avec parcimonie* (').
Ce terme «parcimonie» devrait etre supprime : il ne s'indique
pas que 1'ordonnance elle-meme ait pour optique de depart de
restreindre et de rendre rigide la gestion du sol de maniere
generate. C'est 1& affaire de circonstances et c'est aux plans et &
leurs instruments d'execution (permis de batir ou de lotir) qu'il
revient d'apprecier in concreto les modalites et 1'echelle ou
1'etendue de la gestion du sol.

Nous suggerons done d'indiquer « et de gerer son sol au mieux de
ses possibilites».

2. L'article 5, 2' alinea, en ce qu'il enonce sans nuance, que «tous
les plans ont valeur reglementaire» est en soi juridiquement
inexact, des lors que les plans de developpenient n'ont valeur
regleraentaire que dans leurs prescriptions d'affectation du sol.

3. L'article 8, 3° et 4°, doit etre modifie en remplacant Ie terme
«quiconque» - peu conforme a la legistique et trop vague -, par
les termes « tout tiers interesse ».

(') Het zijn de ondergetekenden die onderstrepen. (') Ce sont les soussignes qui soulignent.
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4. Artikel 9 roept een technische opmerking en een kritiek ten
gronde op.

Enerzijas voorziet alinea 2 van deze bepaling dat de Gewestelijke
Commissie een advies over de gewestelijke en gemeentelijke ontwik-
kelingsplannen uitbrengt. De laatste alinea zegt evenwel dat die

• Commissie algemene richtlijnen voorstelt in verband met de voorbe-
reiding en het opstellen van ontwikkelings- en bestemmingsplannen:
moeten wij daaruit afleiden dat die richtlijnen (opgevat als de
uitdrukking van een verplichte bevoegdheid van de Commissie - cf.
de term «voorstelt») tevens betrekking hebben op de gemeentelijke
bestemmingsplannen waarvoor de Commissie geen adviesbevoegd-
heid bezit?

Andenijds, en dat is het voorwerp van onze kritiek ten gronde,
voorziet hetzelfde artikel 9 in zijn laatste twee alinea's dat de
Executieve de regels voor de samenstelling van die commissie
bepaalt en haar leden aanwijst. Het is van essentieel belong dat de
grondbeginselen van de samenstelling van die Commissie in de
ordonnantie worden vastgelegd. Dat alleen garandeert een vol-
doende en werkelijk representatief karakter. Deze opmerking is
naar onze mening des te relevanter daar bij eike volledige vernieu-
wing van de Gewestraad een aanwijzing van de leden dient plaats te'
vinden.

Ter herinnering : artikel 7 van de wet van 29 maart 1962, dat het
noodzakelijke evenwicht tussen de overheids- en de particuliere
sector regelt, voorziet dat de ene helft van de leden van de
Commissie bestaat uit afgevaardigden van de overheid, die bij name
wordt genoemd, en de andere helft «door de Koning wordt
benoemd op voorstel van de gouverneur(s) van de betrokken
provincie(s) op een dubbele lijst van kandidaten gekozen onder de
personen die de voornaamste prive-belangen van het Oewest
vertegenwoordigen ».

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 11 van het ontwerp : in de
mate waarin voortaan de gemeentelijke overlegcommissies, opge-
richt door het ontwerp van ordonnantie, onder meer bevoegd zullen
zijn om hun advies uit te brengen over de ontwerpen van bijzondere
bestemmingsplannen (cf. art. 19 van de wet), vergt de rechtszeker-
heid eveneens dat de grondregels voor de samenstelling van die
Commissie worden vastgelegd.

Overlgens vermoeden wij dat in alinea 3 van dat artikel 11 de
woorden «en van het Stedebouwkundige College» onvrijwillig zijn
weggevallen uit de opsomming van de overheden die aan de
overlegcommissie om een advies kunnen vragen ?

5, Wij hebben het al onderstreept (punt 1.3) het principe van de
oprichting van een Stedebouwkundig College, zoals ingeschreven in
artikel 13 van het ontwerp, is een goede zaak. Niettemin moet het
beroep op dat Stedebouwkundig College absoluut reSel en effectief
zijn en zich wel onderscheiden van het latere beroep op de Executieve.
In dat verband is het moeilijk voorstelbaar dat het Stedebouwkun-
dige College, in voorkomend geval, bij slechte tospassing van een
veel te onnauwkeurig artikel 13, slechts tot een « antichambre » van
de Executieve zou uitgroeien, zodat de burger aan wie de gevraagde
vergunning werd geweigerd, na heel wat tijdverlies, achteraf in
werkelijkheid nog maar effectief bij een enkele instantie in beroep
kan gaan,

In die omstandigheden zijn wij zo vrij er op aan te dringen de
samenstelling van het Stedebouwkundige College en de aanwijzing
van zijn leden niet alleen over te laten aan de Executieve die op dat
tijdstip aan het bewind is.

Wij stellen voor dat deze instelling een magistraat als voorzitter
heeft en bovendien bestaat uit een vertegenwoordiger van de
gemeente, een vertegenwoordiger van het gewest, een vertegen-
woordiger van de particuliere sector en een onafhankelijke persoon
die enige bekendheid en ervaring op dit vlak geniet. In een dergelijk
systeem zou de Executieve niet tegelijkertijd rechter en partij zijn.

4. L 'article 9 suscite une remarque d'ordre technique et une critique
de fond.

D 'une part, I'alinea 2 de cette disposition prevoit que la commis-
sion regionale emet son avis sur les plans regionaux et les plans
communaux de developpement. Toutefois, Ie dernier alinea enonce
que cette commission propose des directives generales pour la
preparation et 1'etablissement des plans de developpement et
d'affectatiori du sol : faut-il en deduire que ces directives (concues
comme 1'expression d'une competence obligatoire de la commission,
- cf. Ie terme «proposes -) concernent egalement les plans
communaux d'affectation du sol sur lesquels la commission n'a pas
competence d'avis?

D'autre part, et tel est 1'objet de notre remarque defend, Ie meme
article 9 prevoit, en ses deux demiers alineas, que 1'Executif
determines les regles de composition et designe les membres de cette
commission. // est essentiel que les principes de base de la composition
de cette commission soient poses dans I'ordonnance, de maniere a en
assurer une representativite suffisante et effective. Cette remarque
est, nous semble-t-il, d'autant plus pertinente, que la designation des
membres interviendrait ^ chaque renouvellement complet du conseil
regional.

Pour rappel, 1'article 7 de la loi du 29 mars 1962, realisant Ie
necessaire equilibre entre Ie secteur public et Ie secteur prive,
prevoit que la moitie des membres de la commission est composee
des delegues de pouvoirs publics nommement cites, et que 1'autre
moitie de la commission «est nominee par Ie Roi sur la presentation
par Ie ou les gouverneurs des provinces interesses d'une liste double
de candidats choisis parmi les personnes representant les principaux
interets prives de la region». ' •

La meme observation peut etre faite en ce qui concerne 1'article 11
du projet : dans la mesure ou dorenavant, les commissions de
concertation communales creees par Ie projet d'ordonnance auront
notamment pour competence de donner leur avis sur les projets de
plans particuliers d'affectation du sol (voy. art. 19 de la loi), la
securite juridique commande egalement de prevoir les regles de base
de la composition de ces commissions.

D'autre part, nous presumons qu'a I'alinea 3 dudit article 11, les
termes «et du college d'urbanisme » ont ete involontairement onus
de 1'enumeration des autorites pouvant saisir la commission de
concertation d'une demande d'avis?

'5. Ainsi qu'il a ete souligne (point I, 3), Ie principe de la creation
d'un college d'urbanisme tel que prevu a {'article 13 du projet est
bon. Toutefois, il est imperatif que Ie recours a ce college d'urba-
nisme constitue un recours reel, effectif et bien distinct du recours
ulterieur a 1'Executif. A ce titre, il est difBcilement concevable que ce
college d'urbanisme puisse. Ie cas echeant par une mauvaise
application d'un article 13 trop imprecis, ne constituer que l'«
antichambre » de 1'Executif, en s.orte qu'en realite, Ie citoyen qui se
serait vu refuser Ie permis qu'il sollicite ne disposerait plus ensuite
que d'un seui recours effectif, apres une perte de temps.

Dans ces conditions, nous nous permettons d'insister pour que la
composition du college et la designation de ses membres ne soient pas
laissees a la seule discretion de 1'Executif en place a ce moment.

Nous suggerons que cet organisme soit preside par un magistrat et
se compose, pour Ie surplus, d'un representant de la Commune, un
representant de la Region, un representant du secteur prive et une
personnalite independante jouissant d'une notoriete et d'une expe-
rience certaines dans ce domaine. Ainsi, dans pareil systeme,
1'Executif ne serait pas a la fois juge et partie.
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Tenslotte, wil men enige bestendigheid en een zekere stabiliteit
van die instelling nastreven, dan dient het principe van de vernieu-
wing van de mandaten, waarvan de termijn op vijf jaar werd vast-
gesteld, in elk geval slechts op een gedeelte - de helft - van de leden
toepasselijk te zijn, wat veronderstelt dat het aantal leden een even
getal vormt.

Enfin, si 1'on veut assurer une certaine permanence et une certaine
stabilite a cet organisme, Ie principe du renouvellement des mandats,
dont la duree prevue est de cinq ans, ne devrait en tout cas s'appli-
quer qu'a une partie - la moiti^ - de ses membres, ce qui supposerait
alors que ceux-ci soient en nombre pair.

B. Titel I I : Planning. B. Titre 11: La planiflcation.
1. De inhoud van het gewestelijke ontwikkelingsplan, zoals

uiteengezet in artikei 17 van het ontwerp, lijkt ons onnauwkeurig,
onduidelijk en onvolledig te zijn. Het is inderdaad zo dat enerzijds
uit de memorie van toelichting evenals uit andere bepalingen van het
ontwerp (onder meer de artikels 23 en 28) voortvloeit dat het gewes-
telijke ontwikkelingsplan twee soorten van voorschriften met
betrekking tot respectievelijk de ontwikkeling en de bodembestem-
ming zai inhouden. Dat basisonderscheid vinden wij niet terug bij
het lezen van artikei 17, dat integendeel slechts in een incidentele
vorm van de ruimtelijk ordening spreekt (« ruimtelijke ordening
inbegrepen »).

Anderzijds heeft artikei 17, 1° een slecht omschreven draagwijdte;
het gebruikt trouwens termen die op geen enkel moment in de
ordonnantie worden omschreven. Dat is onder meer het geval voor
het begrip « verkeersbehoeften » (zie ook artikei 36, 2").

Meer algemeen verdient het aanbeveling erop toe te zien dat vpor
de gewestelijke (art. 17) en gemeentelijke (art. 36) ontWikkelings-
plannen de formulering van de inhoud onderling beter op elkaar
afgestemd worclt.

Tenslotte zijn de bewoordingen van artikei 17, 4° van die aard dat
de opsteller van het gewestelijke ontwikkelingsplan over de
mogelijkheid beschikt andere plannen te wijzigen zeifs als de
onverenigbaarheid van sommige voorschriften van die plannen met
het gewestelijke ontwikkelingsplan die wijziging niet verantwoordt.
Wij vermoeden dat zulks evenwel niet de bedoeling is. Die bepaling
dient dan ook beter te worden verduidelijkt,

Afgezien daarvan merken wij op dat de artikels 17,4°, 26, 5° en 36,
5° van het ontwerp het principe van de wijzigingen die aan de lagere
plannen moeten aangebracht worden op een verschillende manier
verwoorden, wat aanleiding kan geven tot uiteenlopende interpreta-
ties.

2. Artikei 18 dat de uiMerkingsprocediire van het gewestelijke
ontwikkelingsplan behandelt, roept drie opmerkingen op.

De eerste opmerking, van technische aard, slaat op alinea 6 van die
bepaling: om te voorkomen dat het openbare onderzoek een
aanyang neemt terwiji het ontwerp van plan nog niet ter raadpleging
werd neergelegd, lijkt het onontbeerlijk te zijn in die alinea 6 het
volgende te preciseren: «Na deze aankondigingen maar v66r de
aanvang van het onderzoek (-)». Bij gebrek aan een dergelijke
precisering beschikt de burger over geen enkele garantie met
betrekking tot de werkelijke termijn van het onderzoek.

Hetzelfde bezwaar geldt voor de artikels 28 (alinea 8), 50 (alinea 2)
en 58 (alinea 2) van het ontwerp. Bovendien moet er op het gebied
van het taaleigen van de wetten gestreefd worden naar uniforme
bewoordingen in die verschillende bepalingen.

De tweede opmerking heeft betrekking op artikei 18, alinea 8 -
evenals om dezelfde redenen artikei 28, alinea 10 -: hierin wordt
gezegd dat het ontwerp-plan voor advies wordt voorgelegd aan «de
adviesorganen waarvan de lijst door de Executieve werd opgesteld».
Die lijst of althans de grondbeginselen ervan dienen evenwel door de
ordonnantie zeif te worden vastgeiegd (om dezelfde redenen zie
hiervoor punt II, A, 4, p. 5).

Tenslotte nog onze derde opmerking: in hun huidige bewoordin-
gen lijken de laatste twee alinea's van dat artikei 18 voor ons
onaanvaardbaar te zijn: bij gebrek aan een advies van de Commissie
binnen de opgelegde termijn, moet het besluit van de Executieve -
die in een dergelijk geval per definitie niet van dat advies afwijkt -
niet worden gemotiveerd. Bijgevolg zai met een dergelijk systeem
noch de Commissie, noch de Executieve de klachten hebben onder-
zocht en zij zullen ze evenmin beantwoord hebben!

1. Le contenu du plan regional de developpement, tel que prevu a
I'article 17 d\i projet, nous parait imprecis, peu clair et incomplet. En
effet d'une part, il resulte de 1'expose des motifs ainsi que d'autres
dispositions du projet, (notamment de ses articles 23 et 28), que le
plan regional de developpement comportera deux types de prescrip-
tions concernant respectivement le developpement et les affectations
du sol. Cette distinction de base n'apparatt pas a la lecture de
I'article 17 qui, au contraire, ne vise 1'amenagement que sous une
forme incidente (« en ce compris d'amenagement »).

D'autre part, I'article 17,1" a une portee mal definie; il utilise, par
ailleurs, des termes qui ne sont a aucun moment definis par 1'ordon-
nance. Tel est le cas, notamment, du terme « deplacement » (voy.
aussi I'article 36, 2°).

De maniere plus generate, il conviendrait de veiller a une
meilleure concordance du libelle du contenu des plans de developpe-
ment regional (art. 17) et communal (art, 36).

Enfin, tel qu'il est redige, I'article 17, 4° permettrait a 1'auteur du
plan regional de developpement d'imposer la modification des
autres plans rneme si cette modification n'est pas justifiee par
1'incompatibilite de certaines prescriptions de ces plans par rapport
au plan regional de developpement. Nous supposons que telle n'est
pas 1'intention. Cette disposition devrait done etre mieux precisee.

Au demeurant, nous observons que les articles 17, 4°, 26, 5" et 36,
5° du projet s'expriment differemment sur le principe des modificati-
ons devant etre apportees aux plans inferieurs, ce qui est susceptible
de provoquer des divergences d'interpretation,

1. L'article 18, relatif a la procedure d'elaboration du plan
regional de developpement, suscite trois remarques.

La premiere remarque, d'ordre technique, porte sur I'alinea 6 de
cette disposition; afin d'eviter que 1'enquete publique ne commence
alors que le projet de plan ne serait pas encore depose aux fins de
consultation, il paratt indispensable de preciser audit alinea 6:
«Apres que ces annonces ont etc faites mats avant le debut de
1'enquete (-)». A defaut d'une telle precision, 1'administre ne
dispose d'aucune garantie quant a la duree effective de 1'enquete.

La meme observation doit etre faite a propos des articles 28 (alinea
8), 50 (alinea 2) et 58, alinea 2 du projet. En outre, sur le plan
legistique, le libelle de ces differentes dispositions devrait etre
uniformise.

La deuxleme observation concerne I'article 18, alinea 8, - ainsi
que, par identite de motifs, {'article 28, alinea 10 -: ces dispositions
prevoient que !e projet de plan est soumis pour avis aux «instances
consultatives dont la liste est etablie par l'Executif», alors que cette
liste ou & tout le moins les principes de base devraient etre fixes par
1'ordonnance elle-meme (voy. par identite de motifs, supra, p. 4,
point II, A, 4).

Enfin, et tel est I'objet de notre troisieme observation, les deux
derniers alineas dudit article 18 tels qu'ils sont libelles ne nous
paraissent pas acceptables: en cas d'absence d'avis de la Commission
dans le delai imparti, 1'arrete de 1'Executif, - qui, en pareil cas, ne
s'ecarte, par definition, pas de cet avis -, ne doit pas etre motive. En
consequence, dans ce systeme, ni la Commission ni 1'Executif
n'auront examine les reclamations et n'y auront repondii!
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Naar het ons voorkomt, is bet absoluut onontbeerlijk dat de
Executieve tegemoetkomt aan de klachten die tijdens het onderzoek
werden geuit. Ze moet haar besluit motiveren telkens als zij die
klachten verwerpt en wanneer de Commissie geen advies heeft
verstrekt. '

Dezelfde belangrijke opmerking dient te warden gemaakt bij
artikel 28 in zijn laatste drie alinea's die het gewestelijke bestemmings-
plan behandelen.

3. Lindens artikel 20 van het ontwerp wordt bij de wijziging van
een gewestplan, «indien de bedoelde wijziging geen gevolgen heeft
voor de bodembestemming » een versnelde procedure toegepast die
in voorkomend geval beperkt blijft tot de definitieve vaststelling van
het gewijzigde plan door een beslissing van de Executieve, ook al is
die niet gemotiveerd. De goedkeuring, zonder ehige andere formali-
teit, van de wijziging van een oorspronkelijk plan, dat voor
onderzoek werd neergelegd, lijkt ons weinig logisch en in tegen-
spraak met de rechtszekerheid te zijn.

Artikel 42 met betrekking tot de procedure voor de wijziging van
het gemeentelijke ontwikkelingsplan roept dezelfde bezwaren op :
waar is de waarborg van de burger als de ordonnantie aan de
bevoegde overheid het recht toekent zonder onderzoek een oor-
spronkelijk plan, dat voor onderzoek werd neergelegd, te wijzigen?

Overigens vrezen wij dat die bepaling voor grote toepassingspro-
blemen zai zorgen, vermits artikel 20 een onderscheid maakt tussen
de wijziging die «gevolgen» heeft en die weike geen «gevolgen voor
de bodembestemming » heeft. Die bewoordingen zijn te meer dubbel-
zinnig daar andere bepaKngen van de ordonnantie (onder meer
artikel 23) in tegenspraak daarmee wel een onderscheid maken
tussen de ontwikkelings- en de bestemmingsvoorschriften, zonder
verwijzing naar hun «gevolg».

Moeten wij daaruit afleiden dat een voorschrift met betrekking tot
de bodembestemming geen synoniem is van een voorschrift dat
gevolgen heeft voor de bodembestemming?

De bewoordingen van artikel 20 dienen dus te worden herzien; dat
geldt ook voor de verwoording van artikel 42 van het ontwerp dat
dezelfde dubbelzinnige uitdrukking herneemt («gevolgen voor de
bodembestemming »).

4. Luidens artikel 21 - en eveneens volgens artikel 31 betreffende
het gewestelijke bestemmingsplan - legt het besluit van de Execu-
tieve, die het ontwerp-plan opstelt, de voorschriften vast die niet in
overeenstemming zijn met de lagere plannen waarvan de werking
wordt geschorst.

Nochtans volgens de laatste alinea van artikel 21 (en ook van
artikel 31), waarvan de wetgevende afdeling van de Raad van State
heeft gezegd dat het onbegrijpelijk is, hebben de bepalingen van het
ontwerp-plan, die niet in overeenstemming zijn met de vigerende
plannen geen bindende kracht, noch verordenende waarde : daaruit
volgt dat in alle gevallen onverenigbaarheid of niet-overeenstem-
ming van de lagere plannen met het hogere ontwerp-plan de
ordonnantie gedurende een jaar een stelsel van blokkering en een
weloverwogen rechtsvacutim schept. De keuze van een dergelijke
opiossing die crop neerkomt weinig waarde te hechten aan het
ontwerp-plan en het alle geloofwaardigheid te ontnemen, lijkt ons
de uitdrukking te zijn van een onrecht en een «beslissingsweigering»
die ongetwijfeld tot een bron van ernstige benadeling zai verworden.

Het is de taak van de gewestelijke wetgevende macht uit een van
die formules te kiezen, maar niet om beide te •combineren.

De artlkels 23 en 24 van het ontwerp van ordonnantie, handelend
over het gewestelijke ontwikkelingsplan enerzijds en de artikels 43 en
44 betreffende het gemeentelijke ontwikkelingsplan anderzijds
baren ons grote zorgen op het niveau van de working van de
rechtsregel van de «leefbaarheid» van het beginsel van de hierarchic
van de plannen en van de rechtszekerheid.

II nous paraTt absolument indispensable que 1'Executif rencontre les
reclamations faites au cours de 1'enquete et motive son arret6 s'il les
rejette, lorsque la Commission n'a pas ends son avis.

La meme observation importante doit Stre faite a propos de
{'article 28, en ses trois derniers allneas, relatif au plan regional
d'affectation du sol.

',

3. Aux termes de 1'article 20 du projet, lorsqu'elle n'a «pas d'effet
sur 1'affectation du sol», la modification du plan regional de
developpement suit une procedure acceleree qui. Ie cas echeant, se
reduit a la seule decision - eventuellement meme non motivee - de
1'Executif d'arreter Ie plan modifie. II paraTt peu logique et contraire
a la securite juridique de prevoir ainsi la modification sans autre
formalite, d'un plan initial sounds a enquete.

L'arficle 42, relatif a la procedure de modification du plan
'communal de developpement, suscite la meme objection : oil est la
garantie du citoyen des lors que 1'ordonnance reserve a l'autorit6
competente Ie droit de modifier sans enquete un plan initial sounds a
enquete ?

D'autre part, de grosses difficultes d'application de cette disposi-
tion sont a crajndre, des lors que ledit article 20 distingue entre la
modification qui a «des e f f e t s » et celle qui n'a pas «d'effet sur
1'affectation du sol». Ces termes sont d'autant plus ambigus que les
autres dispositions de 1'ordonnance (dont notamment 1'article 23)
distinguent en revanche, entre les prescriptions de developpement et
les prescriptions d'affectation, sans riSference a leur «efiet»...

Faut-il considerer qu'une prescription relative & 1'affectation du
sol n'est pas synonyme de prescription ayant des effets sur 1'affecta-
tion du sol?

Le libelle de 1'article 20 devrait done etre revu, de meme que celui
de 1'article 42 du projet qui reprend egalement cette expression
ambigue («effets sur 1'affectation du sola).

4. Aux termes de 1'article 21, - comme de 1'article 31 relatif au
projet de plan regional d'affectation du sol -, 1'arrete de 1'Executif
qui arrete le. projet de plan determine les prescriptions non
confdrmes des plans inferieurs dont 1'effet est suspendu.

Cependant, aux termes du dernier alinea de 1'article 21 (comme de
['article 31), qualifie d'incomprehensible par la section de legislation
du Conseil d'Etat, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas
conformes & celles des plans en vigueur, n'ont ni force obligatoire ni
valeur reglementaire : il en resulte que pour tous les cas d'incompati-
bilit6 ou de non-conformite entre les plans inferieurs et le projet de
plan superieur, 1'ordonnance organise un regime de blocage et de vide
juridique delibere pendant un delai d'un an. Le choix de pareille
solution qui revient a faire peu de cas du projet de plan et a lui 6ter
deja toute credibilite, nous paraTt etre 1'expression d'un non-droit et
d'un «deni de decisions qui ne manquera pas d'etre source de graves
prejudices.

II appartient au pouvoir legislatif regional d'opter pour 1'une ou
1'autre de ces formules mais non de combiner les deux.

Les articles 23 et 24 du projet d'ordonnance relatifs au plan
regional de developpement d'une part, et les articles 43 et 44 relatifs
au projet communal de developpement d'autre part, nous paraissent
susciter les plus vives inquietudes au niveau du fonctionnement de la
regle de droit de la «viabilite» du principe de la hierarchic des plans et
de la securite juridique.
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Artikel 23 (net zoals artikel 42) zegt immers dat, behoudens de
bepalingen over de bodembestemming, het ontwikkelingsplan geen
effect meer sorteert aan het eind van het jaar dat yolgt op de
volledige vernieuwing van de Gewestraad (van de Gemeenteraad als
bet gaat om een gemeentelijk ontwikkelingsplan),

De juridische verwarring die mogelijk daaruit kan voortvloeien, is
indrukwekkend.

Het lijkt ons inderdaad moeilijk voorstelbaar te zij'n dat in een
gewestelijk of gemeentelijk ontwikkelingsplan voorschriften voor de
ontwikkeling zijn opgenomen die geheel afwijken van de bestem-
mingsvoorschriften. De voorschriften van beide types zullen onver-
mijdelijk in onderling verband moeten staan, omdat de doelstellingen
inzake ontwikkeling logischerwijs tot uitdrukking moeten komen in
het opieggen van bestemmingsvoorschriften die hun verant-
woording, hun reden van bestaan moeten vinden in het «ontwikke-
lingsonderdeel» ('), dat evenwel automatisch met nietigheid wordt
getroffen na afloop van een termijn van zes j'aar voor het geweste-
lijke plan en een termijn van zeven jaar voor het gemeentelijke plan,
waarbij dan nog geen van beide voor die termijnen eenzelfde
vertrekpunt hebben.

L'article 23 (comme I'article 43) enonce en effel que Ie plan de
developpement cesse de produire ses effets au terme de 1'annee qui
suit Ie renouvellement complet du Conseil de la Region (du Conseil
communal lorsqu'il s'agit du plan communal de developpement), a
1'exception des dispositions relatives a 1'affectation du sol.

L'imbroglio juridique susceptible d'en resulter est impressionnant.

En effet, il nous parait difficilement concevable qu'un plan de
developpement, regional ou communal, contienne des prescriptions
de developpement entierement distinctes des prescriptions d'affecta-
tion. Les prescriptions des deux types auront des liens inevitables
entre eux, les objectifs de developpement devant logiquement se
traduire par 1'imposition de prescriptions .d'affectation qui trouve-
ront leur justification, leur raison d'etre dans Ie avolet developpe-
ment » (') cependant frappiS de caducite automatique a 1'expiration
d'un delai de 6 ans pour Ie plan regional et d'un delai de 7 ans pour Ie
plan communal, ces delais n'ayant, au surplus, pas Ie meme point de
depart.

Weinu als geweten is dat : Or, lorsque 1'on sait que ;

het gewestelijke ontwikkelingsplan heeft vastgesteld «welke wij-
zigingen moeten aangebracht worden» in de lagere plannen
(art. 17, 4»);
het besluit houdende vaststelling van het plan de bepalingen die
niet overeenstemmen met de lagere plannen, en onder meer de
bestemmingsvoorschriften van die plannen zai opgeheven hebben
(art. 24);
de ontwikkelingsvoorschriften van het gewestelijke ontwikke-
lingsplan, na afloop van de termijn waarvan sprake in artikel 23,
automatisch zullen ophouden effect te sorteren;
alle of een gedeelte van de bestemmingsvoorschnften van het
gewestelijke ontwikkelingsplan in verband met de ontwikkeling
dan ook niet longer gerechtvaardigd en vermoedelijk ook het
voorwerp van een wijzigingsprocedure zullen zijn (art. 20).

Ie plan regional de developpement aura determine «les modifica-
tions qui devront etre apportees» aux plans inferieurs (art. 17,
4«);
I'arret6 adoptant ce plan aura abroge les dispositions non
conformes des plans inferieurs, et notamment les prescriptions
d'affectation de ces plans (art. 24);

Ie plan regional de developpement cessera aiitomatiquemcnt de
produire ses effets dans ses prescriptions de developpement, a
1'expiration du delai prevu a 1'article 23;
tout ou partie des prescriptions d'affectation du plan regional de
developpement, liees au developpement, ne seront, des lors, plus
justifiees et feront tres vraisemblablement 1'objet d'une procedure
de modification (art. 20).

Terwiji ; Cependant que ;

inmiddels de lagere plannen gedeeltelijk zullen opgeheven zijn
(art. 24) of het voorwerp van een wijziging uitmaken, waarbij die
wijziging tot doel heeft nieuwe gewijzigde plannen op te stellen
die in overeenstemming zijn met het gewestelijke ontwikkelings-
plan;
de wijvgingsprocedures voor die lagere plannen het gevaar lopen
niet op een nuttige wijze tot een goed einde te kunnen worden
gebracht, omdat de redenen van die wijzigingen niet langer
bestaan en omdat de ontwerpen van de gewijzigde plannen reeds
- v66r ze het licht hebben gezien - voorbijgestreefd zullen zijn
door de nietigheid van de ontwikkelingsvoorschriften van het
gewestelijke ontwikkelingsplan en de lopende wijziging van de
bestemmingsvoorschriften van dat plan;
verder nog het gemeentelijke gewestplan in voorkomend geval
eveneens door nietigheid zai getroffen zijn art. 43.

dans I'intervalle; les plans inferieurs auront et6 partiellement
abroges (art. 24) ou en cows de modification, ladite modification
ayant pour but d'etablir de nouveaux plans modifies conformes
au plan de developpement regional;

les procedures de modification de ces plans inferieurs risquent
fort de ne pouvoir etre utilement menees a bien, des lors que la
raison d'etre de ces modifications aura cesse d'exister et que les
projets de plans modifies seront deja - avant de voir Ie jour -
depasses par la caducite des prescriptions de developpement du
plan regional de developpement et la modification en cours des
prescriptions d'affectation dudit plan;

dans I'intervalle toiijours, Ie plan communal de developpement
sera. Ie cas echeant, egalement frappe de caducite (art, 43);

(') Dat verband wordt bevestigd door de ordonnantie zeif, die in artikel 36
over de inhoud van het gemeentelijke ontwikkelingsplan zegt dat het plan
een omschrijving geeft van «4°, de maatregelen van aanleg en hun
cartografische weergave in overeenstemming met de in 2° genoemde
doelstellingen (-)», met andere woorden moeten ze in overeenstemming
zijn met de o/KwiAAdingsdoelstellingen.

(') Ce lien est confirms par I'ordonnance elle-meme qui, en son article 36
relatif au contenu du plan communal de developpement, enonce que ce
plan contient «4<'. Les mesures d'amenagement ainsi que leur expression
cartographiee en fonction. des objectifs definis au 2" (-)», c'est-a-dire en
fonction des objectifs de developpement.
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Daaruit moeten wij besluiten dat het principe van de hierarchic van
de plannen, zoals ze door het ontwerp van ordonnantie geregeld
wordt, een doelstelling is die niet haalbaar is, omdat de plannen
voortdurend in staat van wording zullen verkeren maar zeiden in
uitvoering zullen zijn en permanent door de onvermijdelijke weer-
slag van de precaire ontwikkelingsvoorschriften op de bestemmings-
voorschriften worden bedreigd.

// faut en conclure que Ie principe de la hierarchie des plans, tel
qu'organise par Ie projet d'ordonnance, constituera un objectif
impossible a atteindre, que les plans seront en perpetual devenir mais
rarement operationnels et en permanence menaces par 1'incidence
inevitable des prescriptions precaires de developpement sur les
prescriptions d'affectation.

Bijgevolg zai de burger systematisch in zijn initiatieven worden
lamgelegd, hetzij door de blokkeringsregel ingevoerd door de laatste
alinea van de artikels 21 en 31, hetzij door de procedure voor de
wijziging van de plannen, die voortdurend in een staat van instabili-
teit zullen verkeren (eventueel met toepassing van de artikels 113,
par. 2, alinea 4 en 5 en 121, par. 2).

De burger, zeifs de beroepsman uit de branche, zai steeds
geconfronteerd worden met onontwarbare moeilijkheden als hij op
het tijdstip van het indienen van zijn vergunningsaanvraag poogt na
te gaan tot welk stedebouwkundig stelsel zijn goed behoort. In de
veronderstelling dat zijn demarche succesvol is, zai zijn zoektocht
toch nog precair zijn omdat het stedebouwkundige statuut van zijn
goed, tijdens het onderzoek van zijn aanvraag, voortdurend zai
bedreigd worden door al dan niet voorzienbare wijzigingen in het
kader van instabiele plannen.

Uit die beschouwmgen menen wij te mogen b.esluiten dat het he'le
systeem dat door de bepalingen van artikel 17 en de daaropvolgende
artikels van het ontwerp van ordonnantie ingevoerd geenszins een
nonnale working van de rechtsregels zai verzekeren en voor een
juridische verwarring zai zorgen waarin niemand nog klaar zai
kunnen zien.

5. Artikel 26 beoogt in zijn alinea 2 het vastleggen van de
verplichte inhoud van het gewestelijke bestemmingsplan. Daarom
moet de term «met name» geschrapt en in voorkomend geval door
de woorden «in ieder geval» vervangen worden.

6. Artikel 27 somt met recht en rede de voorwaarden op waarbij
een lager plan mag afwijken van een hierarchisch hoger plan.

Nochtans ontneemt de al te beperkende formulering van de
voorwaarden, in 2° gesteld, aan deze bepaling een gedeelte van haar
nuttig effect. Men mag niet over het hoofd zien dat bij zijn definitieve
goedkeuring een plan op bepaalde punten reeds is voorbijgestreefd,
net zoals dat het geval is voor heel wat reglementen. Daarom is het
naar onze mening nodig dat aan een lager plan de gelegenheid wordt
gelaten zijn corrigerende rol te spelen telkens als het hogere plan is
voorbijgestreefd (') en zo te voorzien in de eventuele leemten van
het hogere plan waarvan het de aanvulling is.

Artikel 27, 2° dient dan als volgt te worden gelezen : «2°, de
afwijking moet gegrond zijn op bestaande economische, sociale,
culturele of milieubehoeften».

Dezelfde opmerkingen en hetzelfde voorstel gelden voor de artikels
37 en 47 van het ontwerp.

1. Artikel 28, alinea 3 van het ontwerp zegt : «Wanneer bepalin-
gen van het gewestelijke ontwikkelingsplan in verband met de
bodembestemming een wijziging van het vigerende gewestelijke
bestemmingsplan opieggen, wordt het ontwerp tot wijziging van dit
plan vastgesteld in het jaar volgend op de vaststelling van het
gewestelijke ontwikkelingsplan ».

En consequence, 1'administre sera systematiquement paralyse
dans ses initiatives soit par la regle de blocage instauree par les
articles 21 et 31, dernier alinea, soil par les procedures de modifica-
tion des plans en constante mouvance (avec application eventuelle
des articles 113 § 2, 4° et 5° alineas, 119 et 121 § 2).

L'administre, meme professionnel de la branche, se trouvera,
dans tous les cas, confronte a des difficultes inextricables pour tenter
de determiner Ie regime urbanistique de son bien lors de 1'introduc-
tion de sa demande de permis. Cette recherche, a la supposer
fructueuse, s'averera d'ailleurs bien precaire, des lors que Ie statut
urbanistique de son bien sera, en cours d'instruction de sa demande,
constamment menace de modifications previsibles ou non dans Ie
cadre de' plans en perpetuelle mouvance.

De ces considerations, nous pensons devoir conclure que 1'ensem-
ble du systeme mis en place par les dispositions des articles 17 et
suivants du projet d'ordonnance n'assurera pas Ie fonctlonnement
normal de la regle de droit et conduira a un imbroglio juridique que
mil ne pourra plus clarifler.

5. L'article 26 a pour objet de definir, en son alinea 2, Ie contenu
obligatoire du plan regional d'affectation. Des lors, Ie terme
«notamment» doit etre supprime et remplace, Ie cas echeant, par les
mots «en tout cas».

6. L'article 27 enonce, avec raison, les conditions de derogation
par un plan inferieur & un plan hierarchiquement superieur.

Toutefois, la formulation trop restrictive de la condition posSe au 2°
prive cette disposition d'une partie de ses e f f e t s utiles. Nul n'ignore
que lors de son adoption definitive, un plan est, a 1'instar de maints
reglements, deja depasse par les fails sur certains points. II convient
des lors, a notre sens, de permettre au plan inferieur de jouer son
role correcteur la ou Ie plan superieur est depasse (') et de combler
1'eventuelle lacune du plan superieur dont il est complementaire.

L'article 27, 2° devrait des lors se lire comme suit: «2°. La
derogation doit etre motivee par des besoins economiques, sociaux,
culturels ou d'environnement existants».

Les memes remarque et suggestion doivent Stre faites a propos des
articles 37 et 47 du projet.

7. L'article 28 du projet prevoit, en son alinea 3, que «lorsque des
dispositions du plan regional de developpement relatives a 1'affecta-
tion du sol imposent une modification du plan regional d'affectation
du sol en vigueur. Ie projet modifiant ce plan est arrete dans 1'annee
qui suit 1'adoption du plan regional de developpement».

(') Zie de rechtspraak van de Raad van State en meer in het bijzonder het
arrest van van 28 januari 1988, N.V. Meubelcentrale, nr. 29.254.

(') Voy. la jurisprudence du Conseil d'Etat et specialement 1'arret du 28
janvier 1988, N.V. Meubelcentrale Heylen, n° 29.254.
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De ervaring met de wet van 29 maart 1962 heeft geleerd dat de
termijnen voor de uitwerking (of herziening) van de plannen lang
aanslepen. Daarom ook als, wat vermoedelijk zai voorvallen, de
terniijn van een jaar is verstreken, wat zai dan de toestand zijn als,
tijdens de uitwerking van het gewestelijke bestemming'splan het

• gewestelijke ontwikkelingsplan ophoudt effect te sorteren in zijn
ontwikkelingsvoorschriften en voor zijn bestemmingsvoorschriften
met herziening wordt getroffen? Artikel 28 biedt geen enkele
opiossing voor een dergelijke gang van zaken. Het kan alleen maar
de algemene verwarring die het gevolg is van het werkingsmecha-
nisme van de verschillende plannen aandikken (cf. supra punt II, B,
4, pp. 7 tot 9).

8. De artikels 38 tot 41 van het ontwerp van ordonnantie die de
procedure voor de uitwerking van het gemeentelijke ontwikkelings-
plan regelen, schrijven een dubbele en uitennafe lang aanslepende
procedure voor. Het kan blijkbaar verantwoord of nuttig zijn het
principe van een basisdossier te verordenen, maar dan moet dat
basisdossier, wil het beantwoorden am het vooropgezette doel van
snelheid en vereenvoiidiging van de procedures en tevens rekening
houdend met de werkelijkheid van de feiten, alleen betrekking
hebben op wat in zijn naam staat, te weten basisgegevens en de grote
opties waarvoor een beginselinstemming wordt nagestreefd. Dat
wordt nog meer in de verf gezet door het feit dat de gemeenten niet
beschikken over de nodige financiele en technische middelen om
dergelijke lange procedures tot een goed einde te brengen. Ze zijn
immers slecht uitgerust en beschikken als het ware vanzelfsprekend
niet over de nodige diensten en de infrastructuur voor de uitoefening
van bevoegdheden die uiterst log zijn geworden.

Overigens is die ontdubbeling van de procedure een niet te
verwaarlozen ongemak dat nog sterker het mechanisme van de
hierarchic van de plannen zai bezwaren, zoals hiervoor uiteengezet
(cf. supra pp. 7 tot 9).

Tenslotte is het onaanvaardbaar dat aan het eind van een
dergelijke procedure het stilzwijgen van de Executieve en zijn
onthouding over het plan, dat uiteindelijk door de gemeente werd
goedgekeurd, wettig zou warden vermoed overeen te steminen met
een weigering.

Artikel 41 van het ontwerp van ordonnantie moet absoluut warden
gewijzigd, hetzij om te voorzien in een stilzwijgende goedkeuring
van de Executieve na afloop van de termijnen, hetzij om terug te
keren tot het huidige systeem van artikel 23 van de wet van 29 maart
1962, In dit verslag hebben wij ons tot nog toe bewust ervan
onthouden politieke opvattingen en opties bij onze opmerkingen te
betrekken. In verband met dit artikel 41 moeten wij er evenwel de
nadruk op leggen dat het. naar onze mening, ongeoorloofd is dat
gelijk weike politieke macht zich kan verzekeren tegen haar
politieke onverantwoordelijkheid, gewoon door het laten verstrijken
van de termijnen waarover ze beschikt voor de goedkeuring van een
plan. Volgens ons gaat het hier om de geloofwaardigheid van de
overheid.

Dezelfde opmerkingen dienen vanzelfsprekend te warden gemaakt
bij de artikels 48, 50 en 51 van het ontwerp van ordonnantie met
betrekking tot de uitwerking van de bijzondere bestemmingsplannen.

9. Artikel 46 betreffende de inhoud van het bijzondere bestem-
mingsplan dient naar onze mening, en als dat inderdaad de
bedoeling is, in zijn 4° te worden gepreciseerd. Het is u bekend dat
artikel 16, 3" van de wet, dat voor ons blijkbaar heel wat nauwkeuri-
ger is, stelt dat het BPA inhoudt «3°, het trace van alle wijzigingen
die aan het bestaande verkeersnet moeten aangebracht worden».

10. Luidens artikel 48, alinea 4 - dezelfde opwerping geldt
trouwens ook voor alinea 3 van de artikels 38 en 57, - wordt de lijst
van de besturen en organen die geroepen zijn hun advies te geven
over het ontwerp-plan «vastgelegd in onderling overleg tussen de
gemachtigde ambtenaar en de voorzitter van de overlegcommissie».
Moeten wij daaruit besluiten dat die lijst «stuk voor stuk» zai
worden opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van grondregels waarvan
de principes nog niet eens werden geformuleerd? Gelet op het
advies dat wij hiervoor al.hebben gegeven (cf. supra, punt II, A 4,
pp. 3 en 4) komt het ons voor dat op dat stuk de ordonnantie niet de
minimale rechtszekerheid biedt.

L'experience de la loi du 29 mars 1962 a demontre que les delais
d'elaboration (ou de revision) des plans sont longs. Des lors, si,
comme il est probable, Ie delai d'un an est depasse, quelle sera la
situation si, en cours d'elaboration du plan regional d'affectation, Ie
plan regional de developpement cesse de produire ses effets dans ses
prescriptions de developpement et est frappe de revision dans ses
prescriptions d'affectation? L'article 28 n'apporte aucune solution a
ce type de situation qui ne ferait qu'ajouter a la confusion generale
resultant du mecanisme de fonctionnement des differents plans (voy.
supra, pp. 9 et 10, point II, B, 4).

8. Les articles 38 a 41 du projet d'ordonnance, relatifs & la
procedure d'elaboration du plan communal de developpement,
organisent une procedure double et demesurement longue. S'il peut
paranre justifie ou opportun de prevoir Ie principe d'un dossier de
base, encore faut-il alors, pour repondre a Vobjectif declare de
rapidite et de simplification des procedures et pour tenir compte de la
realite des choses, que ce dossier de base ne porte, comme son nom
1'indique, que sur les elements de base et les grandes options sur
lesquels un assentiment de principe est recherche. II en est d'autant
plus ainsi que les moyens financiers et techniques pour raener & bien
des procedures aussi longues font cruellement defaut aux commu-
nes; celles-ci sont mal outillees et ne disposent, a 1'evidence, pas des
services et de 1'infrastructure suffisants pour exercer des competen-
ces rendues exagerement pesantes.

D'autrepart, ce dedoublement de procedure constitue un inconve-
nient non negligeable qui viendra encore grever davantage Ie
mecanisme de la hierarchic des plans tels que ci-dessus commente
(voy. supra, pp. 9 et 10).

En fin, il n'est pas acceptable qu'a 1'issue d'une telle procedure. Ie
silence de I'Executif et son abstention a statuer sur Ie plan enfin
adopte par la commune, soient legalement reputes etre un refus.

L'article 41 du projet d'ordonnance doit imperativement Sire
modifie soil pour prevoir 1'approbation tacite de I'Executif &
1'expiration des delais, soil pour en revenir au systeme actuel de
1'article 23 de la loi du 29 mars 1962. Dans Ie present rapport, nous
nous sommes deliberement abstenus jusqu'ici de discuter des
conceptions et options politiques du projet. Nous devons toutefois, &
propos de cet article 41, souligner qu'il ne nous paralt pas permis
qu'un pouvoir politique, quel qu'il soit, puisse s'assurer de son
irresponsabilite politique par Ie seui ecoulement du delai qui lui est
imparti pour 1'approbation d'un plan. II y va, nous semble-t-il, de la
credibility des autorites publiques.

Les memes observations dolvent evidemment etre formulees a
propos des articles 48, 50 et 51 du projet d'ordonnance relatifs a
I'elaboration des plans particuliers d'affectation du sol.

9. L'article 46 relatif au contenu du plan particulier d'affectation
du sol devrait, nous semble-t-il, et si telle est bien 1'intention, etre
precise, en son point 4". Comme vous Ie savez, 1'article 16,3" de la
loi, qui nous parait plus precis, indique que Ie PPA comporte «3°. Le
trace de toutes les modifications a apporter au reseau existant des
voies de communication».

10. L'article 48, alinea 4, prevoit, - a I'instar d'ailleurs des articles
38 et 57, alinea 3, qui suscifent la mSme objection -, que la liste des
administrations et instances appelees & donner leur avis sur le projet
de plan «est arretee de commun accord par le fonctionnaire delegue
et le president de la Commission de concertation». Faut-il en
deduire que pareille liste sera arretee «au coup par coup» et sur une
base dont les principes ne sont meme pas tommies? Sous le benefice
de 1'avis que nous avons deja emis ci-dessus (voy. supra, p. 4, point
II, A, 4), 1'ordonnance sur ce point ne nous parait pas offrir la
securite juridique minimum.
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11. Artikel 49 van het ontwerp dat een initiatiefrecht ten gunste
van de particulieren instelt, beoogt in alinea 1 «de omtrek die zij
hebben vastgesteld». Om oyerduidelijke redenen dient deze alinea te
warden gepreciseerd door de omschrijving van die omtrek (kenmer-
ken : b.v. huizenblok, wijk bestaande uit een gegeven aantal straten,
zone) en de vastlegging van een minimum oppervlakte. De gemeente-
raden, die er trouwens weinig zullen voor voelen een eindeloze
procedure voor de uitwerking van een bijzonder plan op gang te
brengen, zullen bij gebrek aan dergelijke verduidelijkingen het
gevaar lopen overspoeld te worden door een stroom van onge-
rijmde, ja zeifs niet-serieuze aanvragen.

Verder wijzen wij op het blijkbare gebrek aan logica van de punten
1° en 2°, die zeifs gekenmerkt worden door een interne tegenspraak
met dien verstande dat voor de personen die gewoonweg binnen de
omtrek of in de aanpalende (') huizenblokken woonachtig zijn, het
quorum (een derde) kleiner is dan het quorum dat voor de eigenaars
(de helft) wordt vereist.

, Voor die uiteehlopende behandeling is er eigenlijk geen verklaring
vermits in alle gevallen de woonplaats in sommige gemeenten al te
vaak veranderd is en de eigendom doorgaans een stabielere toestand
dan de woonplaats weergeeft.

12. Artikel 57 van het ontwerp van ordonnantie roept allereerst
een technische opmerking op ; alinea 1 gebruikt de woorden «niet
beantwoordt», maar dat stemt met overeen met artikel 35 dat
geenszins spreekt van het «antwoord» van de gemeente maar wel
van het aannemen van het plan binnen de opgelegde termijn.

Verder kunnen wij ons ernstig afvragen wat het nut is van de
uitwerking van een basisdossier in de veronderstelling dat het juist
de Executieve is, die zich in de plaats stelt van de in gebreke
gebleven gemeente, die het bijzondere plan uitwerkt.

13. Artikel 64, alinea 2 van het ontwerp; handelend over de
onteigeningen, zegt dat «wanneer de onteigening wordt gevorderd in
het kader van een bijzonder bestemmingsplan ('), het besluit van de
Executieve tegelijk op het bijzondere plan en het desbetreffende
onteigeningsplan betrekking kan hebben». Die beperking aan het
huidige artikel 26 van de wet is geenszins verantwoord, omdat
artikel 63 de verwezenlijking van de voorschriften van alle plannen
via een onteigening mogelijk maakt. Dientengevolge is het in alle
gevallen aangewezen tegelijk dezelfde procedure voor de uitwerking
en de goedkeuring van het plan van aanleg enerzijds en die van het
onteigeningsplan anderzijds te volgen.

14. Artikel 66 - in de veronderstelling dat het in zijn definitieve
versie slechts het bijzondere bestemmingsplan beoogt - is in zijn
bewoordingen minder duidelijk dan artikel 28, alinea 1 van de wet.
Meer in het bijzonder wordt niet uitdrukkelijk gezegd dat de
formaliteiten voor de uitwerking van beide plannen identiek zijn.

15. Artikel 67 van het ontwerp heeft in elk van zijn beide alinea's
betrekking op de onteigening voor de verwezenlijking van de
«doelstellingen» van een plan, terwiji artikel 63 verwijst naar de
uitvoering van plannen.

Als dat onderscheid het gevolg is van het onvrijwillige gebruik van
verschillende woorden, moet de terminologie worden eengemaakt
en moeten de woorden «verwezenlijking van de doelstellingen»
worden vervangen door «de uitvoering van de plannen».

Als integendeel, om redenen die ons ontgaan, dat onderscheid
gewild is, dan moet het verder worden gepreciseerd.

11. L'artlcle 49 du projet, qui consacre un droit d'initiative en
favour des particuliers, vise, en son alinea 1, Ie «perimetre qu'ils ont
determine». Pour des raisons evidentes, cetalinea devralt Sire precise
par la definition du perimetre (caracteristiques : ex. Mot, quartier
forme par un certain nombre de rues, zone) et la fixation d'une
superficie minimum. A defautde telles precisions, les conseils
communaux, qui seront d'ailleurs fort peu enclins a entamer une
procedure interminable d'elaboration d'un plan particulier, risquent
fort d'etre envahis par un flot de demandes deraisonnables, voire
fantaisistes.

D'autrepart, les points 1° et'2" de cette disposition nous paraissent
peu logiques, voire entaches d'une contradiction interne en ce que Ie
quorum (un tiers) des personnes simplement domiciliees dans Ie
perimetre ou dans les tlots contigus (?) est plus faible que celui
requis dans Ie chef des proprietaires (la moitie).

Cette difference de traitement s'explique d'autant moins que, dans
certaines communes en tout cas. Ie domicile est extremement
mobile, et que de maniere generale, la propriete est une situation
plus stable que Ie domicile.

12. L'article 57 du projet d'ordonnance suscite une premiere
observation d'ordre technique : 1'alinea 1 en ce qu'il utilise les termes
«n'a pas repondu», ne concords pas avec Particle 35 qui vise non pas
«la reponse» de la Commune, mais 1'adoption par elle du plan dans
Ie delai imparti.

D'autre part, 1'on peut serieusement s'interroger sur t'utilite de
1'elaboration d'un dossier de base dans 1'hypothese ou c'est precise-
ment 1'Executif qui, se substituant a la commune defaillante, elabore
Ie plan particulier.

13. L'article 64, alinea 2, du projet, relatif aux expropriations,
prevoit que «lorsque I'expropriation est poursuivie dans Ie cadre
d'un plan particulier d'affectation du sol ('), 1'arrete de 1'Executif
peut concerner simultanement Ie plan particulier et Ie plan d'expro-
priation qui s'y rapporte». Cette restriction apportee a 1'actuel
article 26 de la loi n'est guere justifiee, puisque 1'article 63 permet la
realisation des prescriptions de tous les plans par la voie de
I'expropriation et que des lors, il s'indique, pour tous ces cas, de
pouvoir mener ensemble la meme procedure pour 1'elaboration et
1'approbation du plan d'amenagement d'une part, et pour celles du
plan d'expropriation d'autre part.

14. L'article 66 - a Ie supposer devoir, dans sa version definitive,
ne viser que Ie plan particulier d'affectation -, est, dans son libelle,
mains clair que ne 1'est 1'article 28, alinea 1, de la loi. Specialement,
il n'est pas dit expressement que les formalites d'elaboration des
deux plans sont les memes.

15. L'article 67 du projet vise, en chacun de ses deux alineas,
I'expropriation poursuivie en vue 'de la realisation des «objectifs»
d'un plan, alors que 1'article 63 fait reference a la realisation des
«prescriptions » d'un plan.

Si cette distinction resulte de 1'utilisation involontaire de termes
differents, la terminologie devrait alors etre unifiee, Ie mot «objec-
tifs» etant a remplacer par celui de «prescriptions*.

Si, au contraire, pour des motifs qui nous echappent, cette
distinction est voulue, elle devrait alors etre precisee.

(') Het zijn de ondergetekenden die onderstrepen. (') Ce sont les soussignes qui soulignent.
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16. Bij artikel 74 horen twee opmerkingen.

De eerste heeft betrekking op de onnauwkeurigheid van de
gebruikte woorden in alinea 1 en de uiteenlopende interpretatie die
daaruit kan voortvloeien : die alinea 1, na verwezen te hebben naar
de <<volledige of gedeeltelijke ordening van het grondgebied gedekt
door een plan» heeft betrekking op de omtrek van een «huizen-
blok» - waarvan de definitie erg vaag blijft - of van een gedeelte van
een huizenblok - een term die de oorsprong van tal van processen
kan zijn - om vervolgens te stellen dat de eigenaars «in deze
omtrek» belast worden met de uitvoering van de werken.

Bovendien merken wij op dat alinea 3 van die bepaling nog een
nieuw begrip introduceert, met name dat van «strook».

Als artikel 25 van de wet niet in alle opzichten erg precies is, dan
heeft het in ieder geval de verdienste steeds dezelfde termen te
gebruiken.

De tweede opmerking betreft alinea 3 in de mate waarin ze zegt dat
de onteigenende overheid, op verzoek van de personen die met de
ordening van de strook belast zijn, tot onteigening mag overgaan,

Het lijkt ons moeilijk denkbaar dat de onteigenende overheid, die
bepaalde particulieren uitdrukkelijk heeft belast met de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het plan en die met hen een
overeenkomst heeft gesloten en van hen de ver'antwoording van hun
financiele middelen heeft geeist, in het laatste stadium van de
procedure nog kan beschikken over een bevoegdheid om een
oordeel uit te spreken over de onteigening. Alinea 3 moet dan ook
op dat punt warden veranderd en net zoals in artikel 25, laatste alinea
van de wet, gewoon zeggen dat de onteigenende overheid «ontei-
gent»,

17. Artikel 75, handelend over de vergoeding van de waardever-
minderingen, bepaalt in zijn eerste paragraaf, alinea 3 dat «het recht
op schadevergoeding ontstaat ofwel bij de definitieve (') weigering
van een stedebouwkundige vergunning of een verkavelingsvergun-
ning, of nog bij het afleveren van een negatief stedebouwkundig
attest. Het kan eveneens ontstaan bij het verkopen (') van het goed».

Het lijkt ons overdreven en uitermate lang aanslepend en duur te
zijn het ontstaan van het recht op schadevergoeding ondergeschikt te
maken aan de voorafgaande uitputting van elk administratief beroep
en dus ook aan de definitieve weigering van de vergunning. Dat is
meer in het bijzonder steeds het geval - en tevens het meest
voorkomend bij dergelijke schadevergoedingsbetwistingen - wan-
neer het onroerend goed ondergebracht werd in een bestemmings-
zone - zoals de groene zones - waarvan de voorschriften zich tegen
de afgifte van een vergunning verzetten.

Aan de andere kant beoogt artikel 37 van de wet met recht en
reden de «mutatie» van het goed en niet alleen de «verkoop».

Het is immers onbetwistbaar dat alle daden van beschikking onder
bezwarende titel in ieder geval de verwezenlijking van het nadeel
veroorzaken : dat is onder meer het geval bij een uitwisseling, een
inbreng in een vennootschap, een oferdracht van een activiteitsbran-
che. Wij stellen dan ook voor het woord «verkopen» te schrappen
en te vervangen door «mutatie» en tegelijk in voorkomend geval te
preciseren « onder bezwarende titel».

Tenslotte zijn, naar onze mening, in de laatste alinea van
paragraaf 1 van artikel 75, de woorden «of van het ontwerp-plan»
weggevallen.

16. L'article 74 suscite deux remarques.

La premiere concerne {'imprecision des termes utilises a 1'alinea 1
et les divergences d'interpretation qu'ils peuvent susciter ; en effet,
ledit alinea 1, apres avoir fait reference a 1'amenagement de «tout ou
partie du territoire couvert par un plan», vise Ie perimetre d'un
«tlot» - dont la definition reste imprecise - ou d'une partie d'ilot -
expression qui pourrait constituer un nid a proces -, pour ensuite
prevoir que les proprietaires pourront etre charges «dans ce
perimetre» de 1'execution des travaux.

L'on observera, en outre, que 1'alinea 3 de cette disposition
introduit encore une autre notion, celle de «zone».

Si 1'article 25 de la loi n'est pas en tous points precis, il a, en tout
cas, Ie merite d'utiliser la meme terminologie,

La deuxieme observation porte sur 1'alinea 3 en ce qu'il enonce que
Ie pouvoir expropriant, a la demande des personnes chargees de
1'amenagement de la zone (?), pent exproprier.

II nous paratt difficilement concevable que Ie pouvoir expropriant,
qui a expressement charge des particuliers de la realisation de tout
ou partie du plan, qui a conclu avec eux une convention et exigfi de
ceux-ci la justification de leurs ressources financieres, puisse encore,
a ce stade ultime de la procedure, disposer d'un pouvoir d'apprecia-
tion quant a 1'expropriation. L 'alinea 3 doit etre modi fie sur ce point
et prevoir, a 1'instar de 1'article 25, dernier alinea de la loi, que Ie
pouvoir expropriant «expropriera».

17. L'article 75, relatif a 1'indemnisation des moins-values, dis-
pose en son § I", alinea 3, que ale droit a indemnisation nalt soit lors
du refus definitif (') d'un permis d'urbanisme ou de lotir soit lors de
la delivrance d'un certificat d'urbanisme negatif. II peut egalement
naltre au moment de la vente (') du bien».

II nous parait excessif et demesurement long et co&teux de
subordonner la naissance du droit &. I'indemnitf & I'epuisement
prealable des recours administratifs et des lors a un refus definitif de
permis. II en est specialement ainsi dans.tous les cas - qui sont les plus
frequents dans ce contentieux d'indemnite - ou Ie bien est classy
dans une zone d'affectation - telle la zone d'espaces verts - dont les
prescriptions s'opposent a la delivrance d'un permis.

D 'autre part, 1'article 37 de la loi vise avec raison, la «mutation»
du bien, et non uniquement sa « vente ».

II est en effet incontestable que tous les actes de disposition, a litre
onereux en tout cas, provoquent la realisation de prejudice ; ii en est
ainsi notamment d'un echange, d'un apport en societe, d'une cession
de branche d'activites. Nous vous suggerons des lors de supprimer Ie
mot «vente» et de Ie remplacer par «mutation», en precisant Ie cas
echeant «a titre onereux».

Enfin, a 1'article 75, § 1" dernier alinea, il nous parait que les mots
;<ou du projet de plan» ont et6 omis.

(1) Het zijn de ondergetekenden die onderstrepen. (') Ce sont les soussignes qui soulignent.
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C. Titel I I I - Vergunningen en attest

1. Artikel 80 van het ontwerp van ordonnantie somt de handelin-
gen en werken op die aan een vergunning zijn onderworpen.

Wij menen enerzijds uw aandacht te moeten vestigen op de uiterst
mime definitie van verbouwing in artikel 80, alinea 2. Als wij ons
houden aan de letterlijke betekenis van deze bepaling zou «het
gebruik van andere materialen» in een lokaal onderworpen zijn aan
een vergunning, wat ons wel overdreven en weinig realistisch lijkt te
zijn.

Andenijds onderwerpt artikel80, 5° de «gehele of gedeeltelijke
wijziging van het gebruik van het gebouw, zeifs als deze wijziging
geen werken vereist» aan een vergunning. Wij suggereren met
aandrang die vage en onnauwkeurige term «gebruik» te vervangen
door «bestemming», wat de verdienste heeft een woord te zijn dat
inzake stedebouw gebruikelijk is, meer in het bijzonder in de
plannen; het is daarenboven een term die bij de practici goed bekend
is. Om een overdreven interpretatie van dat artikel 80, 5° uit deweg
te gaan, zou het overigens passen te spreken van «op een bedui-
dende of belangrijke manier wijzigen...».

2. Artikel 83 met betrekking tot de stedebouwkundige lasten zegt
dat het college of de gemachtigde ambtenaar de afgifte van de
vergunning kan verbinden aan de lasten die «zij aan de aanvrager
menen te moeten opieggen. Die lasten hebben onder meer betrek-
king op hefverstrekken van de nodige financiele waarborgen voor
de uitvoering ervan, net verrichten, op zijn kosten, van alle werken
tot uitrusting van de wegen evenals de reservering en de aanleg-van
gronden voor groene ruimten, openbare gebouwen en nutsvoorzie-
ningen»,

Die bepaling neemt gewoonweg het huidige artikel 58 van de wet
over de verkavelingsvergunning over om het toe te passen op het
geheel verschillende geval van de bouwvergunning.

In de mate waarin de stedebouwkundige lasten inzake verkave-
lingsvergunningen te verantwoorden zijn door de omstandigheden
waarin de houder van de vergunning, met de verordenende waard,
op die manier soms over vrij grote oppervlakten de aanleg van een
verkaveling realiseert, waarbij hij als tegenprestatie moet instaan
voor de infrastructuur, in die mate zijn diezelfde stedebouwkundige
lasten blijkbaar met gerechtvaardigd en overdreven als het gaat om
bouwvergunningen.

Als dat principe gehandhaafd blijft, is het naar onze mening
alleszins onontbeerlijk die bepaling meer beperkend te verwoorden
om zeker te zijn dat ze op een redelijk manier wordt toegepast.

Zodoende zou artikel 83 als volgt kunnen gelezen worden : « Het
college (—) alsmede de gemachtigde ambtenaar mogen uitzonderlijk
en wanneer het gaat om handelingen en werken, die zulks wegens hun -
belong, hun volume of .hun weerslag op de buurt rechtvaardigen, de
afgifte van de vergunning verbinden aan de kosten die zij menen te
moeten opieggen aan de aanvrager (—)».

«Zij kunnen bovendien, in dezelfde gevallen en omstandigheden,
de afgifte (—)».

3. Wij vermoeden dat in artikel 86, alinea 2 (8ste en 9de regel)
dient gelezen te worden «creeren» (in de plaats van «overdragen»)
en overkoop, verhuring of creatie van rechten» (in de plaats van
«overdracht»).

4. In verband met artikel 94, alinea 1 van het wetsontwerp, komt
het ons voor dat de stedebouwkundige lasten die aan de verkavelaar
opgelegd mogen worden reeds voldoende zwaar zijn, zonder dat het
nodig is daaraan nog de kosten van «aanleg» van de «gronden voor
de groene ruimten, openbare gebouwen en nutsvoorzieningen» toe
te voegen. Bovendien als die woorden een vrij nauwkeurige inhoud
hebben wanneer het om groene ruimten gaat, dan worden ze
gevaarlijk dubbelzinnig als ze worden toegepast op de «openbare
gebouwen» en «nutsvoorzieningen». In de veronderstelling dat die
bewoordingen moeten gehandhaafd blijven, is het daarom absoluut
noodzakelijk dat het begrip «aanleg» wordt gepreciseerd.

C. Titre I I I - Des permis et certificat

1. L'article 80 du projet d'ordonnance enumere les actes et
travaux soumis a permis.

Nous croyons d'une part, devoir attirer votre attention sur la
definition extremement large donnee a la «transformation» par
['article 80, 2"' alinea. Ainsi, & s'en tenir au sens litteral de cette
disposition, «l'emploi d'autres materiaux» a 1'interieur d'un local
serait soumis a permis, ce qui nous paratt excessif et peu realists,

D'autre part, {'article 80, 5° soumet a permis la modification de
l'«utilisation de tout ou partie d'un immeuble bati, meme si cette
modification ne necessite pas de travaux ». Nous suggerons vivement
de remplacer Ie terme vague et imprecis d'« utilisation* par celui
d'« affectation* ou de «destination» qui out Ie merite d'etre des
vocables utilises en matiere d'urbanisme, specialement dans les
plans, et d'etre connus par les praticiens. Par ailleurs, pour eviter
toute interpretation excessive de cet article 80, 5°, il conviendrait
d'indiquer «modifier d'une facon sensible ou importante...»'.

2. L'article 83 relatif aux charges d'urbanisme prevoit que Ie
permis d'urbanisme peut etre subordonne aux charges que Ie college
ou Ie fonctionnaire delegue «jugent utile d'imposer au demandeur,
charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties
financieres necessaires a leur execution, la realisation a ses frais de
tous travaux d'equipement des voiries ainsi que la reservation et
1'amenagement de terrains pour des espaces verts, des batiments
publics et des equipements publics».

Cette disposition transpose ainsi purement et simplement 1'actuel
article 58 de la loi relatif au permis de lotir, pour 1'appliquer au cas,
fort different, du permis de batir.

Autant les charges d'urbanisme en matiere de permis de lotir
peuvent se justifier par la circonstance que Ie titulaire de ce permis,
qui a valeur reglementaire, realise ainsi, parfois sur des superficies
ires importantes, 1'amenagement d'un lotissement dont il doit, en
contrepartie, assurer les infrastructures, autant ces memes charges
d'urbanisme apparaissent comme injustifiees et excessives en matiere
de permis de batir.

Si Ie principe devait etre maintenu, il nous paratt a tout Ie mains
indispensable de rediger cette disposition de maniere plus restrictive,
pour s'assurer d'une application raisonnable de celle-ci.

L'article 83 pourrait des lors se lire comme suit: «Le college (—)
ainsi que Ie fonctionnaire delegue peuvent, a titre exceptionnel et
lorsqu'il s'agit a.'actes et travaux qui en raison de leur importance, de
leur volume, ou de leur incidence sur Ie voislnage Ie justifient,
subordohner la delivrance du permis aux charges qu'ils jugent
necessaires. d'imposer au demandeur (—)».

En outre, ils peuvent, dans les memes cas et conditions,
subordonner (—)».

3. A {'article 86, alinea 2, (5"" et 8" lignes), nous supposons qu'il
faut lire «constituer» (au lieu de «ceder») et «vente, location ou
constitution de droits» au lieu de «cession*.

4. En ce qui concerne {'article 94, alinea 1, de la loi, il nous paratt
que les charges d'urbanisme qui peuvent etre imposees au lotisseur
sont deja suffisamment lourdes sans qu'il faille y ajouter la charge de
«1'amenagement» «de terrains pour des espaces verts, des batiments
publics et des equipements publics». En outre, si ce terme a un
contenu relativement precis en tant qu'il se rapporte-aux espaces
verts, il devient, au contraire, dangereusement ambigu lorsqu'il est
applique aux «batiments publics* et «equipements publics». Des
lors, a la supposer devoir etre maintenue, encore cette notion
d'«amenagement» devrait-elle imperativement etre precisee.
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Verder heeft alinea 2 van artikei 94 betrekking op de kosteloze
overdracht van de eigendom van de in de aanvraag vermelde
openbare wegen, «de bijgebouwen», de uitrustingen van openbaar
nut aan de gemeente. Wat wordt er verstaan onder « bijgebouwen »
een term die aanleiding kan geven tot een hele reeks interpretaties ?

5. Naar het ons voorkomt behoort in artikei 109 het voorschrijven
van bijzondere bekendmakingsmaatregelen, die reeds in ruime mate
worden toegepast, niet tot de bevoegdheid van het gewestelijke
stedebouwkundige reglement noch a fortiori tot die van de gemeen-
telijke stedebouwkundige reglementen.

6. Artikei 111 lijkt ons onlogisch of alleszins slecht verwoord te
zijn : zodra het dossier met de aanvraag van een vergunning binnen
de 15 dagen na afsluiting van het onderzoek naar de overlegcommis-
sie wordt verstuurd, beschikt deze laatste, die haar advies binnen de
dertig dagen na het afsluiten van het onderzoek moet verstrekken, in
werkelijkheid slechts over een beperkte termijn.

7. Luidens artikei 119, 1° wordt de weigering van een vergunning
wegens het feit dat de aanvraag onverenigbaar is met een bijzonder
bestemmingsplan dat in voorbereiding is, nietig «indien het plan
geen bindende kracht heeft verkregen binnen de drie jaar na de
goedkeuring door de Executieve van het basisdossier». De keuze
van dit vertrekpunt voor de termijn is onaanvaard.ba.ar; het komt er
in werkelijkheid op aan een onbeperkte termijn vast te leggen -
vermits de gemeente voor de voorbereiding en het indienen van haar
dossier bij de Commissie aan geen termijn gebonden is - en zo niet,
in het beste geval, een termijn die uitermate lang is.

Het verdient dan ook aanbeveling voor dat punt de tekst van
artikei 45, par. 5 van de wet te hernemen met als vertrekpunt voor
de termijn van drie jaar de datum van de weigering van de
vergunning in te voeren.

Dezelfde opmerking geldt voor artikei 123 van het ontwerp.

8. In het systeem voorgeschreven door de artikels 21 en 31 van
het ontwerp (over de slechte werking van die bepalingen cf. supra,
p. 9) hoort artikei 121, par. 2 helemaal niet thuis en het moet dus
geschrapt worden. De voorschriften van het ontwerp van gewestelijk
ontwikkelingsplan of van gewestelijk bestemmingsplan hebben reeds
krachtens de voorgenoemde artikels 21 en 31 de bepalingen
geschorst die niet in overeenstemming zijn met een bijzonder
bestemmingsplan.

9. De termijn van 60 dagen waarover de Executieve beschikt om
in voorkomend geval de geschorste vergunning te vernietigen,
ingeschreven in artikei 122 van het ontwerp, is veel te lang. De
rechtsoniekerheid die in se voortvloeit uit het mechanisme van de
voogdij voor de schorsing en de vernietiging mag niet verder worden
verzwaard door de overdreven termijn gedurende deweike de
vergunning kan vernietigd worden.

Dat is meer in het bijzonder ook het geval wanneer luidens alinea
2 van die bepaling, de oorspronkelijke termijn zeif ook nog met 15
dagen kan veriengd worden.

10. De bewoordingen van artikei 136, alinea 2, verschillen van die
van artikei 107, alinea 1 en 2 van het ontwerp. Moet uit de
verwoording van dat artikei 136, alinea 2 worden afgeleid dat de
publiekrechtelijke persoon, in tegenstelling tot de privaatrechtelijke
persoon, zich mag beperken tot het aanvullen van zijn dossier
zonder dat de procedure van voren af aan moet herbegonnen
worden? Dat punt zou op een of andere manier moeten verduidelijk
worden.

11. Heeft artikei 140, dat voor de publiekrechtelijke persoon
waaraan de gemachtigde ambtenaar van het Gewest de vergunning
heeft geweigerd, het recht op beroep bij de Executieve instelt
eigenlijk wel zin? Dat recht van beroep lijkt ons eerder louter
theoretisch te zijn.

D'autre part, I'alinea 2 de ['article 94 vise la cession, a litre gratuit,
a la commune de la propriete des voies publiques, «des annexes» et
des equipements d'utilite publique mentionnes dans la demande,
Qu'entend-on par «annexes», terme susceptible de multiples inter-
pretations ?

5. En ce qui concerne I'article 109, il nous paralt que la prescrip-
tion de mesures particulieres de publicity, deja abondamment
appliquees, n'est pas du ressort du reglement regional d'urbanisme
ni a fortiori de celui des reglements communaux d'urbanisme.

6. L'article 111 nous paratt illogique ou a tout Ie moins mat
libelle : des lors que Ie dossier de demande de permis est adresse a la
commission de concertation dans les 15 jours de la cl6ture de
1'enquete, cette commission, dont 1'avis doit etre rendu dans les
30 jours de cette cloture d'enquete, ne dispose en realite que d'un
delai reduit.

7. Aux termes de I'article 119, 1°, Ie refus de permis fonde sur Ie
fait que la demande est incompatible avec un plan particulier
d'affectation du sol en cours de preparation devient caduc «si Ie plan
n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans de 1'approbation
par 1'Executif du dossier de base ». Le choix de ce point de depart du
delai n'est pas acceptable; il revient en realite a prevoir un delai
determine, - puisque la commune n'a pas de delai pour preparer son
dossier de base et le soumettre a la Commission -, et dans le meilleur
des cas, un delai demesurement long.

II convient done sur ce point d'en revenir au texte de I'article 45,
§ 5 de la loi et de prendre comme point de depart du delai de 3 ans,
la date du refus de permis.

La meme observation doit etre faite a propos de I'article 323 du
projet.

8. Dans le systeme prevu par les articles 21 et 31 du projet (sur le
mauvais fonctionnement de ces dispositions, voy. supra, p. 8 & 10),
{'article 121 § 2 n'a pas sa place et doit etre supprime. En effet, les
prescriptions du projet de plan regional de developpement ou de
plan regional d'affectation auroht deja suspendu, en vertu des
articles 21 et 31 precites, les dispositions non conformes du plan
particulier des affectations.

9. A ['article 122 du projet, le delai de 60 jours laisse a 1'Executif
pour, le cas echeant, annuler le permis suspendu, est trap long.
L 'insecuritejuridique qui resulte en soi du mecanisme de la tutelle de
suspension et d'annulation ne peut encore etre aggravee par le
caractere excessif du delai pendant lequel le permis peut etre annuls.

II en est specialement ainsi des lors qu'aux termes de I'alinea 2 de
cette disposition, ce delai initial est lui-meme susceptible d'etre
prolonge de 15 jours.

10. Le libelle de I'article 136, alinea 2, est different de celui de
I'article 107, alineas 1 et 2, du projet. Faut-il deduire des termes
dudit article 136, alinea 2, que la personne de droit public pent,
contrairement a la personne de droit prive, se borner a completer
son dossier sans que la procedure doive etre recommencee? Ce
point devrait etre precise d'une maniere ou d'une autre.

11. L'article 140, qui organise un droit de recours aupres de
1'Executif, pour la personne de droit public dont le permis a ete
refuse par le fonctionnaire delegue de la Region a-t-il un sens? Cette
voie 'de recours nous paralt purement theorique.
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12. Anikel 141, dient hier te preciseren «het college van burge-
meester en schepenen van de gemeente waar zich het onroerend
goed bevindt».

13. Net zoals de artikels 126 en 131 zou artikel 142 moeten stellen
dat «wanneer een partij vraagt om gehoord te worden, de andere
partijen worden uitgenodigd te verschijnen».

14. Voor zover nodig vestigen wij de aandacht op het feit dat
artikel 143, laatste alinea van het ontwerp veel beperkender is dan
artikel 43, laatste alinea van de wet die niet alleen de herziening
maar ook de opstelling van een plan behandelt.

15. De artikels 149 en 150 van het ontwerp die betrekking hebben
op het stedebouwkundige attest geven aanleiding tot een beiangrijk
bezwaar. Aangezien het stedebouwkundige attest geen enkel recht
op de toekenning van de bouw- en verkavelingsvergunning verleent,
lijkt het ons nutteloos en overbodig te zijn de procedure van de
aanvraag van het attest nog verder te verzwaren - door gewoonweg
de procedure van de aanvraag van een vergunning over te nemen -
en op haar het hele systeem van het administratieve beroep toe te
passen zoals dat inzake vergunningen bestaat.

Naar onze mening gebiedt de logica hetzij te erkennen dat het
stedebouwkundige attest een eigen waarde heeft, hetzij bij ontsten-
tenis daarvan een vereenvoudigde procedure in te stellen voor het
indienen van de aanvraag door zich te onthouden op deze materie de
regel toe te passen van de uitputting van alle mogelijkheden van een
administratief beroep evenals de specifieke voogdij van de schorsing
en vernietiging van een akte die niet in aanmerking komt te worden
uitgevoerd.

16. Artikel 172 van ordonnantie, dat op enkel kleinigheden na, de
weerspiegeling van artikel 63bis van de wet is, roept verschillende
opmerkingen op.

De eerste opmerking heeft betrekking op hetprincipe zeif : er moet
inderdaad aan herinnerd worden dat artikel 63bis van de wet een
uitzonderlijke bepaling is, waartoe in een periode van felle crisis
werd besloten door de wet van 25 juli 1974 houdende conjunctuur-
maatregelen inzake hypothecaire leningen en bouwvergunningen.
Het ging dus om een van de maatregelen die de wetgever van toen
heeft genomen voor de bestrijding van de hollende inflatie, een
fenomeen dat Belgie sindsdien niet meer heeft gekend.

Die bepaling werd ongetwijfeld niet opgeven, maar ze werd
alleszins in de wet van 1962 alleen in dezelfde uitzonderlijke
crisisomstandigheden gehandhaafd.

Bijgevolg heeft artikel 172 van het wetsontwerp voor ons geen
reden van bestaan meer en zou het enkel en alleen afgeschraft
moeten worden.

In elk geval, zeifs indien die bepaling nog een plaatsje moet
hebben in de ordonnantie, dan nog zou het beslist passen ze terug te
plaaisen in de crisisomstandigheden die ze hebben verantwoord. Het
zou dus ten minste noodzakeliJk zijn artikel 172 in een meer
beperkende zin te verwoorden en uitdrukkelijk de redenen aan te
halen waarom de Executieve mag besluiten tot de opschorting van
de uitvoering van de vergunningen en dus ook van de uitvoering van
grote vastgoedprojecten, wat in de onderscheiden sectoren die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dergelijke projecten betrokken
zijn aanleiding kan geven tot het ontstaan van een hele reeks
ernstige nadelen.

Daarom moet de hoge graad van rechtsonzekerheid, als resultaat
van het bestaan zeif van dat artikel 172, indien het behouden wordt,
ten minste als volgt gematigd worden : «Bij uitzondering en voor
ernstige redenen in verband met de economische conjunctuur,
kan de Executieve, met een bijzonder met redenen omkleed besluit,
(-)».

12. L'article 141 devrait ici preciser «le college des bourgmestre et
echevins de la commune ott se trouve situe Ie bien».

13. L'article 142 devrait, a 1'instar des articles 126 et 131, enoncer
que «lorsqu'une partie demande a etre entendue, les autres parties
sont invitees a comparattre».

14. Pour autant que de besoin, nous attirons votre attention sur Ie
fait que I'article 143, dernier alinea, du projet est plus restrictif que
1'article 43, dernier alinea, de la loi qui vise non seulement la
revision mais aussi 1'etablissement d'un plan.

15. Les articles 149 et 150 du projet, relatifs au certificat d'urba-
nisme, suscitent une importante objection. Des lors que Ie certificat
d'urbanisme ne cree aucun droit a 1'octroi du permis de batir et de
lotir, il nous paratt vain et inutile d'en alourdir la procedure de
demande, - en la calquant exactement sur la procedure de demande
de permis -, et de lui appliquer 1'ensemble du systeme de recours
administratifs tel que prevu en matiere de'permis.

La logique commande, a notre sens, soit de reconnaitre au
certificat d'urbanisme une valeur propre, soit a defaut, d'organiser
une procedure simplifies pour 1'introduction de la demande, en
s'abstenant de transposer a cette matiere la regle de 1'epuisement des
voies de recours administratifs, ainsi que la tutelle specifique de
suspension et d'annulation d'un acte qui n'est pas susceptible de
recevoir execution.

16. L'article 172 du projet d'ordonnance qui, a peu de choses
pres, est la reproduction de I'article 63bis de la loi, suscite plusieurs
observations.

La premiere objection porte sur Ie principe lui-ineme : il faut en
effet rappeler que I'article 63bis de la loi est une disposition
exceptionnelle qui a ete decidee, en periode de crise aigue, par la loi
du 25 juillet 1974 relative a des mesures conjoncturelles en matiere
de prets hypothecaires et de permis de batir. II s'agissait done d'une
des mesures prises par Ie legislateur de 1'epoque pour lutter contre
1'inflation galopante que la Belgique n'a plus connue depuis,

Sans doute, cette disposition n'a-t-elle pas ete abrogee; elle n'a
toutefois ete maintenue dans la loi de 1962 que dans ce meme
contexte exceptionnel de crise.

Des lors, I'article 172 du projet ne nous parait plus avoir sa raison
d'etre et devrait etre purement et simplement supprime.

En toute hypothese, dans la mesure oil cette disposition devait
etre maintenue dans 1'ordonnance, encore conviendrait-il imperati-
vement de la resituer dans Ie contexte de crise qui I'a jiistifiee. U serait
done a tout Ie moins indispensable que I'article 172 du projet soit
libelle d'une maniere plus restrictive et indique expressement les
motifs pour lesquels 1'Executif pourrait ainsi decider de suspendre
1'execution des permis et partant de retarder., voire d'interrompre la
realisation d'importants projets immobiliers, provoquant ainsi la
naissance, en chame, de prejudices graves dans les differents
secteurs concernes directement ou indirectement par ces projets.

Des lors, Ie haut degre d'insecurite juridique lie a 1'existence meme
de cet article 172, a Ie supposer maintenu, devrait a tout Ie moins etre
tempers comme suit : «A litre exceptionnel et pour des raisons graves
liees a la conjoncture economique, 1'Executif peut, par arrete
specialement motive, (—)»•
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De tweede opmerking heeft betrekking op artikel 172, alinea 2, in
fine, dat door de herneming van artikel 63bis van de wet, even
onnauwkeurig of dubbelzinnig is : de bewoordingen « voor zover het
de verwerving (*) van een eerste woning betreft» staan in geen enkel
verband met de uitvoering van de bouw- of verkavelingsvergunnin-
gen die betrekking hebben op sociale huizenblokken of daarmee
gelijkgestelde gebouwen.

De verwijzing van artikel 172, laatste alinea, naar de artikels 91 en
95 en naar het artikel 97 is overigens onvoldoende en onvolledig.

Het komt er inderdaad op aan buiten artikel 95 (geldigheidsduur
van de verkavelingen zonder wijziging van de wegenis) ook artikel
96 daarbij te betrekken want daarin is sprake van de geldigheidsduur
van de verkavelingsvergunningen die wel een wijziging van de
wegenis inhouden.

Tenslotte is het in onze ogen vooral onontbeerlijk erin te voorzien
dat het verloop van de verjaringstermijn van de bouwvergunning
eveneens is geschorst. Dat dient in ieder geval zo te zijn temeer daar
de maatregel tot opschorting van een bouwvergunning zich over een
heel jaar kan uitstrekken. terwifl juist artikel 84, laatste alinea van
het ontwerp van ordonnantie zegt dat de onderbreking van de
bouwwerken gedurende een jaar de verjaring van de bouwvergun-
ning uitlokt. Zo zou volgens de bewoordingen van dit artikel 172 de
opschorting van de uitvoering van een bouwvergunning gedurende
een jaar tijdens zijn realisatie gelijkstaan met een verjaring,'wat niet
mogelijk is.

17. Voor de artikels 173 en volgende van het ontwerp, handelend
over de misdrijven en strafbepalingen, kunnen wij alleen maar
verwijzen naar de verschillende opmerkingen die de wetgevende
afdeling van de Raad van State in dat verband in haar advies van
17 januari 1991 heeft geformuleerd.

La deuxieme observation porte sur 1'article 172, alinea 2, in fine
qui, reproduisant 1'article 63bis de la loi, comporte la meme
imprecision ou ambiguTte : 1'expression «pour autant qu'il s'agisse
de {'acquisition (') d'un premier logement» est sans aucun rapport
avec 1'execution de permis de batir ou de lotir relatifs a des
complexes d'habitations sociales ou assimiles.

D'autre part, la reference faite, par 1'article 172, dernier alinea,
aux articles 91 et 95 et a 1'article 97, est insuffisante et incomplete.

II convient en effet, de viser, outre 1'article 95 (delai de validite
des lotissements sans modification de voiries), ['article 96 qui
concerne Ie delai de validite des permis de lotir impliquant une
modification de voiries.

Enfin, et surtout, il nous paralt indispensable de prevoir que Ie
cows du delai de peremption dit permis de batir est de meme
suspendu. II doit en etre d'autant plus ainsi que la mesure de
suspension d'un permis peut avoir une duree d'un an, a/ore que
precisement 1'article 84, dernier alinea, du projet d'ordonnance
enonce que 1'interruption des travaux de construction pendant un an
provoque la peremption du permis de batir. Ainsi, selon 1'article 172
tel que libelle, la suspension pendant un an de ['execution d'un
permis de batir en cours de realisation, equivaudrait a sa peremp-
tion, ce qui ne se peut.

17. En ce qui concerne les articles 173 et suivants du projet relatifs
aux infractions et aux sanctions, nous ne pouvons que nous referer
aux diverses remarques qui ont ete formulees a cet egard par la
section de legislation du Conseil d'Etat dans son avis du 17 janvier
1991.

(') Het zijn de ondergetekenden die onderstrepen. (') Ce sont les soussignis qui soulignent.
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15. ASSOCIATION DE PERSONNES
NON MOTORISEES» (v.z.w.)

15. ASSOCIATION DE PERSONNES
NON MOTORISEES - A.s.b.l. NOMO

Geen bijzondere opmerkingen. Pas de remarques particulteres
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16. AD VIES VAN «INTER-ENVIRONNEMENT
BRUXELLES» (v.z.w.)

16. AVIS D'lNTER-ENVIRONNEMENT
BRUXELLES (a.s.b.l.

Iiilc'iding Introduction

Daar stedebouw voortaan een exclusieve gewestelijke bevoegd-
heid is, kan Inter-Environnement Bruxelles het alleen maar toejui-
chen dat de Executieve bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad een
ontwerp van ordonnantie indient ter vervanging van de wet van
29 maart 1962 die nog steeds van toepassing is.

Deze gelegenheid moet worden aangegrepen om aan meerdere
doelstellingen, die voor Inter-Environnement Bruxelles prioritair
zijn, tegemoet te komen, namelijk :

— De democratisering en de doorzichtigheid van de besluitvor-
ming inzake stedebouw en stedelijk milieu vergroten,

— Het Gewest een wettelijk instrument geven waardoor Brussel
kan worden gerenoveerd en heropgebouwd ten voordele van zijn
inwoners.

— De problemen die men ondervindt bij de toepassing van de
huidige wetgeving zo goed mogelijk opiossen.

— De rechtszekerheid waarborgen die noodzakelijk is voor de
ontwikkeling van de stad op een duurzame basis en de inwoners
efficient beschermt tegen aantastingen van het stedelijk milieu, die
de jongste decennia schering en inslag waren.

L'urbanisme etant une matiere desormais totalement de compe-
tence regionale, Inter-Environnement Bruxelles ne peut que se
rejouir de voir 1'Executif presenter au Conseil Regional une
proposition d'ordonnance remplacant la loi du 29 mars 1962 toujours
d'application a ce jour.

Cette occasion doit permettre de rencontrer plusieurs objectifs
qui, pour Inter-Environnement Bruxelles, sont prioritaires, &
savoir :

— Renforcer la democratisation et la transparence des processus
de decision en matiere d'urbanisme et d'environnement urbain.

— Doter la Region d'un outil legal apte a permettre une
renovation et reconstruction de Bruxelles au profil de ses habitants.

— Resoudre au mieux les problemes rencontres dans 1'applica-
. tion des legislations actuelles.

— Garantir la securite juridique indispensable au developpement
de la ville sur des bases durables, et protegeant serieusement les
habitants des bouleversements urbains qui n'ont que trop sevi ces
dernieres decennies.

Haast en spoed is zeiden goed

Hoewel het ontwerp van ordonnantie dat thans aan de Hoofdste-
delijke Raad wordt voorgelegd sinds meerdere maanden door het
{Cabinet van de Staatssecretaris Robert Hotyat wordt voorbereid,
doen de geheimhouding waarmee dit is gebeurd en de termijn die
aan de betrokken organen en instellingen, alsook aan de Hoofdste-
delijke Raad, wordt verleend om advies uit te brengen, vrezen dat
een tekst zai worden aangenomen die onvoldoende is besproken.

Een groot aantal artikelen van de ordonnantie bieden geen
fundamentele problemen. Toch is het zo dat het voorstel aan
bepaalde noodzakelijke vernieuwingen voorbijgaat en dat bepaalde
fundamentele opties een grondiger onderzoek vergen.

We mogen niet uit het oog verliezen dat deze ordonnantie
jarenlang het referentiekader zai vormen voor de ruimtelijke orde-
ning van de stad. Niets dwingt ons ertoe het debat in enkele weken
af te ronden.

La precipitation est mauvaise conseillere

Si Ie projet d'ordonnance qui est actuellement sounds au Conseil
Regional a ete prepare depuis plusieurs mois par Ie Cabinet du
Secretaire d'Etat Robert Hotyat, Ie secret qui a entoure sa prepara-
tion et Ie delai accorde aux organismes et institutions interesses pour
rendre leur avis autant qu'au Conseil Regional font craindre
1'adoption d'un texte insuffisamment debattu,

En effet, si bon nombre d'articles de 1'ordonnance ne posent pas
de problemes fondamentaux, il reste que la proposition passe & c6te
de certaines innovations qui s'imposent, et que certaines options
fondamentales meritent plus qu'un simple examen.

Ne perdons pas de vue que cette ordonnance va pour de
nombreuses annees etre Ie cadre de reference de 1'amenagement de
la ville. Rien n'impose que la discussion se cl6ture en quelques
semaines!

Een weinig innoverend schema

De regionalisering van de voornaamste materies inzake stadsont-
wikkeling zou kunnen worden aangegrepen om een wettelijk kader
in te stellen dat innoverend is en specifiek is aangepast aan het
stedelijk karakter van het Gewest.

Het valt moeilijk te begrijpen dat het voorgelegde ontwerp zijn
doelstellingen (ontwikkeling van de woongelegenheid, verbetering
van de leefkwaliteit, aanleg van kwalitatief hoogstaande openbare
ruimten, garantie inzake de aanwezigheid van zones bestem.d voor
de secundaire sector...) niet nader omschrijft en alleen maar een1

«procedurewet» wil zijn waarvan de doelstellingen naargelang van
de politieke meerderheden kunnen worden gewijzigd.

Daarenboven leidt het feit dat de wet van 1962 tot model dient,
inzonderheid wat' de plannenhierarchie betreft, tot een fundamen-
tele incoherentie ten aanzien van de doelstellingen zeif van de
indieners van de ordonnantie, zoals we verder zullen zien.

Un schema pen novateur

La r^gionalisation des principales matieres qui conclitionnent Ie
developpement urbain pourrait etre mis & profit pour mettre en
place un cadre legislatif novateur et specifiquement adapte h la
situation urbaine de la Region.

Comment comprendre que Ie projet soumis ne soit pas plus
explicite sur ses objectifs (developpement de 1'habitat, amelioration
de la qualite de la vie, amenagement d'espaces publics de qualite,
assurer la presence d'espaces destines au secteur secondaire..,) et se
limite & etre une «loi de procedure» dont les objectifs sont
susceptibles de se renverser suivant les majorites politiques au
pouvoir.

Qui plus est, Ie fait de s'etre coule dans Ie moule de la loi de 1962,
en particulier en ce qui concerne la hierarchic des plans, amene a
une incoherence fondamentale par rapport aux objectifs mfimes des
auteurs de 1'ordonnance, comme nous Ie verrons plus loin.
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Het valt ook moeilijk te begrijpen dat de evaluatie van de milieu-
effecten van de stedebouwkundige projecten geen integrerend deel
uitmaakt van de ordonnantie en slechts heel terloops aan bod komt,
terwiji precies in het vlak van stedebouw en openbare werken
effectenstudies verplicht moeten worden gemaakt voor omvangrijke
projecten. Het ware aangewezen, om zoals dit het geval is voor het
ontwerp van ordonnantie op de milieuvergunning, als bijiage bij de
ordonnantie de lijst te voegen van de ontwerpen die verplicht aan
een rapport of een effectenstudie moeten worden onderworpen en
er in de tekst van de ordonnantie expliciet melding van te maken.

Dg Executieve had deze gelegenheid, namelijk de gelijktijdige
herziening van de bepalingen inzake stedebouw en'exploitatiever-
gunningen, moeten aangrijpen om concreet gestalte te geven'aan

ihaar «sleutelwoord» : transversaliteit. Waarom deze unieke kans
niet te benutten om een ontwerp van ordonnantie in te dienen dat
een stelsel van vergunningen instelt waarbij dubbele procedures
worden vermeden en de regelen voor iedereen vereenvoudigd
worden?

Tenslotte dient nog een opmerking te worden gemaakt over de
bevoegdheden die in de voorgestelde tekst aan de Executieve
worden toegekend. De belangrijkste stedebouwkundige beslissingen
zijn bij uitstek politick. Het ontwerp van ordonnantie verleent de
Executieve evenwel alle bevoegdheid om de gewestelijke plannen
vast te stellen en een reeks toepassingsmaatregelen te nemen zoals
de verordeningen of de samenstelling en de inrichting van de
Gewestelijke ontwikkelingscommissie en van de Overlegcommis-
sies.

Inter-Environnement Bruxelles meent dat de Hoofdstedelijke
Raad zijn democratische rol moet kunnen spelen door de goedkeu-
ring van de gewestelijke plannen en van de voornaamste verordenin-
gen die bij toepassing van de ordonnantie worden aangenomen.

Comment comprendre egalement que 1'evaluation des incidences
sur 1'environnement des projets urbanistiques ne fasse pas partie
integrante de I'ordonnance et qu'elle ne soit qu'evoquee de maniere
tres laconique, alors que c'est essentiellement dans Ie domaine de
1'urbanisme et des travaux publics que 1'on devrait rendre obligatoi-
res les etudes d'incidence pour les projets de grande importance. II
aurait ete opportun, comme c'est Ie cas dans Ie projet d'ordonnance
sur Ie permis d'environnement, de mettre en annexe a I'ordonnance
la liste des projets soumis obligatoirement ou facultativement a
notice ou etude d'incidence et y faire explicitement reference dans Ie
texte de I'ordonnance.

Le fait d'avoir 1'occasion de revoir les dispositions relatives a
rurbanisme et aux permis d'exploiter en meme temps aurait pu etre
mis a profit pour concretiser le «maltre mot» de 1'Executif: la
transversalite. Pourquoi ne pas profiter de cette chance unique de
presenter un projet d'ordonnance organisant un regime unique
d'autorisation qui evite les doubles procedures et simplifie les regles
au profit de tous?

Une remarque s'impose enfin sur les pouvoirs accordes a 1'Execu-
tif dans le texte'propose. Les decisions majeures d'urbanisme sont
eminemment politiques. Or, le projet d'ordonnance accorde tout
pouvoir a 1'Executif pour arreter les plans regionaux, et prendre une
serie de mesures d'application telles les reglements ou encore la
composition et 1'organisation de la Commission Regionale de
Developpement et des Commissions de Concertation.

Inter-Environnement Bruxelles est d'avis que le Conseil Regional
doit etre en mesure d'exercer son role democratique par 1'approba-
tion des plans regionaux et des principaux reglements adoptes en
application de I'ordonnance.

Planning : de ordonnantie schiet zijn doel voorbij PIanification : I'ordonnance passe a cote de son objectif

Inter-Environnement Bruxelles stelt eerst en vooral vast dat het
ontwerp van ordonnantie niet kadert in de doelstellingen die in de
Verklaring van de Executieve zijn opgesomd. In verband met het
gewestelijke ontwikkelingsplan zegt die Verklaring : «Dat plan zai,
in tegenstelling tot het gewestplan, geen dwingend karakter hebben
in wettelijke zin, maar zai richtinggevend zijn voor de door de
Executieve gewilde ontwikkeling. Het zai alle sectoren van de
stedelijke activiteiten omvatten en de prioriteiten gesteld door de
Executieve aangeven. Het zai maatregelen inhouden die de voor-
waarden voor de toelaatbare moduleringen van het Gewestplan
vaststellen en zai dus een « politick handvest» inzake beheer van het
gewestplan zijn».

De Verklaring kondigt daarenboven aan dat de ordonnantie tot
hervorming van de wet van 1962 ook het wettelijk kader voor de
stadsrenovatie zai bevatten en een effectenstudie in het sociaal-
economisch vlak en in het vlak van het leefmilieu zai opieggen voor
alle projecten van een zekere omvang waarvoor een bouwtoelating
vereist is.

De ordonnantie bepaalt inderdaad dat het Gewest en de gemeen-
ten ontwikkelingsplannen goedkeuren waarin onder andere econo-
mische en sociale gegevens gei'ntegreerd zijn en die een verorde-
nende waarde hebben wat de bestemming betreft.

Inter-Environnement Bruxelles meent dat het idee om door eike
nieuwe Executieve of elk nieuw College van burgemeester en
schepenen een «ontwikkelingsplan» (hoewel het woord «pro-
gramma» beter geschikt is dan «plan») te laten aannemen op
zichzelfgoed is. De goedkeuring van een dergelijke document maakt
het immers mogelijk, naast de verordenende bestemmingsplannen,.
een dynamisch element toe te voegen.

Tout d'abord, Inter-Environnement Bruxelles constate que le
projet d'ordonnance ne s'inscrit pas dans les objectifs decrits dans la
Declaration de 1'Executif. Celle-ci dit, a propos du plan de develop-
pement regional : «Ce plan, a la difference du plan de secteur, ne
sera pas un plan contraignant au sens reglementaire du tenne, mais
sera indicatif des axes de developpement voulus par 1'Executif. II
devra recouvrir tous les secteurs de 1'activite urbaine en indiquant les
priorites que 1'Executif se fixe. U contiendra des mesures qui
fixeront les conditions des modulations admissibles au plan de
secteur et sera done une «charts politique» sur la maniere dont il
doit etre gere».

En outre, la Declaration annonce que I'ordonnance reformant la
loi de 1962 comprendra egalement le cadre legal de la renovation
urbaine et imposera une etude d'impact sur les plans socio-
economique et environnemental pour tous les projets d'une certaine
importance necessitant une autorisation de construire.

L'ordonnance prevoit en fait que la Region et les Communes
adoptent des plans de developpement qui integrent entre autres des
donnees economiques et sociales et ont valeur reglementaire en ce
qui concerne les affectations.

Inter-Environnement Bruxelles estime que 1'idee que chaque
nouvel Executif ou College des Bourgmestre et Echevins adopte un
«plan de developpement» (quoique le mot «programme» soit plus
adapte que «plan») est bonne en soi. L'adoption de ce type de
document permet en effet d'ajouter un element dynamique a cflt6
des plans reglementaires d'affectation du sol.
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Door dit «ontwikkelingsplan» in het schema van de wet van 1962
in te passen, door een hierarchie in te stellen tussen de verschillende
plannen, organiseert de ordonnantie, zoals ze is opgesteld, echter
een werkelijk systeem van deregulering dat indruist tegen de
doelstellingen die de auteurs ervan hebben geformuleerd.

Het Gewestelijke ontwikkelingsplan heeft immers een verorde-
nende waarde inzake bestemming. Bij eike goedkeuring ervan (om
de 5 jaar), stelt het bijgevolg de bepalingen in vraag van lagere
plannen die ermee in tegenspraak zijn. Dit kan zeifs onteigeninge'n
rechtvaardigen,

Nochtans kunnen lagere plannen afwijken van hogere plannen
wanneer sociale of econoniische redenen of nieuwe behoeften dit
rechtvaardigen.

Het geheel van bepalingen voor de regeling van de plannenhierar-
chie doet ons denken dat de indiener, in zijn wil om een strikte
planning in te voeren, het tegenovergestelde resultaat heeft bereikt,
namelijk een complex systeem van plannen die in de loop der jaren
onvermijdelijk met elkaar in tegenspraak zullen zijn en voortdurend
op een of ander niveau in herziening zullen zijn.

Het is daarenboven gevaarlijk om een ontwikkelingsplan dat
economische factoren poogt te integreren invloed op de bestemming
te geven. Het is niet overbodig om hier te herinneren aan de snelle
conjonctuurfases van de jongste jaren en de tijdelijke voorkeur voor
de bouw van kantoren, de aanleg van golfterreinen, de bouw van
hotels, ... Hadden we die «nieuwe economische behoeften» om de
5 jaar in een ontwikkelingsplan en bijgevolg ook in het gewestplan
ge'mtegreerd, dan was de schade nu niet te overzien!

De bekommernis om economische aspecten te integreren in de
stadsplanning is lovenswaardig maar men mag de beperkingen noch
de schadelijke gevolgen ervan uit het oog verliezen.

Inter-Environnement Bruxelles meent derhalve dat het gedeelte
van de ordonnantie met betrekking tot de plannen fundamenteel
moet worden herzien, rekening houdend met volgende criteria :

1. Ontwikkelingsplannen en bestemmingsplannen zijn duidelijk
onderscheiden zaken die in twee afzonderlijke hoofdstukken moeten
worden behandeld. Er mag voor de 4 plannen geen rangorde worden
ingevoerd, zoals dit in de huidige ordonnantie het geval is. Enkel de
gewestelijke en gemeentelijke bestemmingsplannen moeten een
verordenende waarde en een duidelijke rangorde hebben, waarbij
het Gewestelijk plan boven de gemeentelijke plannen staat die
laatste kunnen slechts het hogere plan verduidelijken waarbij het
algemeen evenwicht van functies moet gehandhaafd worden.

De Ontwikkelingsplannen, die beter «ontwikkelingsprogram-
ma's» zouden worden genoemd, hebben geen verordenende
waarde. Ze vormen de akte waannee een nieuwe overheid nauw-
keurig aangeeft hoe ze tijdens de legislatuur de doelstellingen van
het bestemmingsplan zai realiseren (investeringsprogramma, te
renoveren of bij voorrang te ontwikkelen wijken, te beschermen of
te ontwikkelen culturele voorzieningen, strategic voor de opvang
van de bedrijven in het kader van het bestemmingsplan, ...), zoals
het trouwens in de Verklaring van de Gewestexecutieve d.d. 18
oktober 1989 staat vermeid. Het mag in geen geval onteigeningen
rechtvaardigen.

2. Het Gewestelijke bestemmingsplan is het belangrijkste plan.
Het biedt de bewoners en de bedrijven de rechtszekerheid die nodig
is voor een harmonische stadsontwikkeling en het heeft tot doel de
zwakste functies te beschermen. In die geest wordt het voor een
minimumduur van 10 jaar aangenomen. Het kan slechts worden
herzien via een in de ordonnantie bepaalde procedure en het moet
door de Hoofdstedelijke Raad worden vastgesteld. Inter-Environne-
ment Bruxelles stelt daarenboven voor aan artikel 26 de prioritaire
zones voor stadsrenovatie toe te voegen en in een termijn van
maximum 2 jaar te voorzien voor het in toepassing brengen van de
verordeningen bepaald door het plan.

Cependant, en inscrivant l'id$e de ce «plan de developpement»
dans Ie schema de la loi de 1962, en organisant une hierarchic entre
plans de type different, 1'ordonnance, telle que redigee, organise un
veritable systeme de deregulation qui va a 1'encontre des objectifs
annonces par ses auteurs.

En effet, Ie Plan Regional de Developpement a valeur regle-
mentaire en ce qui concerne les affectations. II remet done en
question lors de son adoption (tous les 5 ans) les dispositions des
plans inferieurs qui lui sont contraires. II peut meme justifier des
expropriations.

Neanmoins, les plans inferieurs peuvent deroger aux plans supe-
rieurs lorsque des raisons sociales ou economiques ou de nouveaux
besoins Ie justifient.

L'ensemble des dispositions organisant la hierarchic entre les
plans nous amene a penser que tout en poursuivant 1'objectif louable
de mettre en place une planification rigoureuse, 1'auteur dit texte a
atteint Ie resultat inverse, & savoir un systeme complexe de plans qui
seront inevitablement contradictoires entre eux au fil du temps, et en
perpetuelle phase de revision a 1'un ou i'autre niveau.

Qui plus est, permettre a un plan de developpement qui tente
d'integrer des elements economiques d'avoir des effets sur les
affectations est dangereux. U n'est pas inutile de rappeler ici les
rapides phases conjoncturelles qui ont 6t6 vecues ces dernieres
annees et ont conduit a des engouements momentanes pour la
construction de bureaux, la realisation de terrains de golf, la
construction d'hStels, ... Si on avail Integra ces «nouveaux besoins
economiques» tous les 5 ans dans un plan de developpement et par
voie de consequence dans Ie plan de secteur, on n'ose imaginer Ie
gachis!

Si Ie souci d'integrer dans la planification urbaine les aspects
economiques est louable, il ne taut pas en ignorer les limites ni les
effets pervers.

C'est pourquoi Inter-Environnement Bruxelles estime que 1'en-
semble de la partie de 1'ordonnance relative aux plans doit etre
fondamentalement revue en tenant compte des criteres suivants ;

1. Les plans de developpement et les plans d'affectation sont des
choses bien distinctes et doivent etre traitees dans deux chapitres
distincts. Les 4 plans ne doivent pas etre hierarchises entre eux
comme prevu dans 1'ordonnance, Seuls les plans regionaux et
communaux d'affectation du sol doivent avoir valeur reglementaire
et etre clairement hierarchises. Ie plan Regional ayant force supe-
rieure aux plans communaux qui ne peuvent que preciser Ie plan
superieur en conservant 1'equilibre general des fonctions,

Les plans de developpement, qui meriteraient mieux 1'appellation
de «programmes de developpement» n'ont pas valeur regle-
mentaire. Us sont 1'acte par lequel un pouvoir nouvellement installe
indique de maniere detaillee comment il va realiser durant la
legislature les objectifs fixes par Ie plan d'affectation (programme
d'investissements, quartiers a renover ou a developper prioritaire-
ment, infrastructures culturelles a proteger ou a developper, strate-
gic d'accueil des entreprises dans Ie cadre du plan d'affectation, ...),
comme Ie prevoit d'ailleurs la Declaration de 1'Executif Regional du
18 octobre 1989. II ne peut en aucun cas justifier des expropriations,

2. Le Plan Regional d'Affectation du Sol est Ie plan Ie plus
important. II donne aux habitants et aux entreprises la garantie
juridique necessaire au developpement harmonieux de la ville et a
pour objectif la protection des fonctions les plus faibles. Dans cet
esprit, il est adopte pour une duree minimum de 10 ans. II ne peut
etre mis en revision que moyennant la procedure prevue dans
1'ordonnance et doit etre arrete par le Conseil Regional. En outre,
Inter-Environnement Bruxelles propose que soient ajoutees dans
Particle 26, les zones prioritaires de renovation urbaine et qu'il soit
pr^vu un diSlai de deux ans maximum pour la mise en application des
reglements prevus par le plan.
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3. Inter-Environnement Bruxelles wenst dat in de bijzondere
bestemmingsplannen bepalingen inzake de problematiek van bet
lawaai, de waterbalans en de energiebalans van het project worden
opgenomen. Inter-Environnement BruxeUes meent ook dat het
basisdossier verplicht aan een openbaar onderzoek moet worden
onderworpen. De ervaring heeft immers steeds aangetoond dat het
interessanter is het publiek in het debat te betrekken op het ogenblik
dat de algemene principes van het project worden uitgewerkt eerder
dan nadat de plannen uitgetekend zijn. De bepaling waarbij
bewoners zowel als eigenaars de gemeente kunnen verzoeken een
bijzonder bestemmingsplan uit te werken kan op zichzelf sympathiek
lijken. Inter-Environnement Bruxelles vreest echter dat een derge-
lijke bepaling tot gevolg zai hebben dat de wet van de sterkste zai
gelden. Inter-Environnement Bruxelles vraagt hoe dan ook dat de
bijzondere bestemmingsplannen die op verzoek van de bewoners
worden aangenomen niet in onteigeningen voorzien (Artikel 49).
Inter-Environnement keurt het principe goed om een bijzonder
bestemmingsplan op te maken op initiatief van de Executieve. Toch
heeft Inter-Environnement Bruxelles twijfels omtrent het praktische
resultaat van een dergelijke bepaling en stelt voor in de ordonnantie
te bepalen dat de Executieve de opheffing van een bestaand BPA of
BBP kan beslissen om enkel het gewestelijke bestemmingsplan van
kracht te laten (Artikel 54).

3. Inter-Environnement Bruxelles souhaite que dans les PPAS,
soient integrees des prescriptions relatives a la problematique du
bruit, du bilan en eau et du bilan energetique du projet. Inter-
Environnement Bruxelles estime egalement qu'une enquete publi-
que est indispensable sur Ie dossier de base. En effet, 1'experience a
toujours montre qu'il est plus interessant d'ouvrir Ie debat avec Ie
public au moment de 1'elaboration des principes generaux d'un
projet qu'une fois les plans dessines. Si la disposition permettant a
des habitants, comme a des proprietaires, de demander a la
commune 1'elaboration d'un plan particulier d'affection du sol pent
parattre en soi sympathique, Inter-Environnement Bruxelles craint
cependant que ce type de disposition n'ait que pour effet de faire
jouer la loi du plus fort. Inter-Environnement Bruxelles demande en
tout etat de cause que les plans particuliers d'affectation'du sol
adoptes a la demande des habitants ne puissent prevoir des
expropriations (Article 49). Inter-Environnement Bruxelles
approuve Ie principe d'etablir un plan particulier d'affection du sol a
1'initiative de 1'Executif. Neanmoins, Inter-Environnement Bruxel-
les doute de 1'effet pratique de ce genre de disposition et propose de
prevoir dans 1'ordonnance que 1'Executif peut decider d'abroger un
PPA ou un PPAS existant pour ne laisser en vigueur que Ie plan
regional d'affectation du sol (Article 54). •

Een grotere democratisering

In een Gewest ten grootte van een stad van minder dan 1 miljoen
inwoners, bieden de doorzichtigheid van de beslissingen en een zo
breed mogelijke raadpleging van de bevolking de beste waarborg
voor de democratic.

In dit opzicht zijn de bepalingen van de ordonnantie inzake de
openbare onderzoeken en het overleg waar elkeen kan aan deelne-
men uiterst positief.

De waarborgen die worden geboden om te vermijden dat open-
bare onderzoeken gedurende de schoolvakanties plaatsvinden, zijn
eveneens heel positief.

De ordonnantie zou er evenwel bij winnen als ze duidelijker was
wat de hoedanigheden betreft, inzonderheid de onafhankelijkheid
van de leden van de overlegcommissies, de Gewestelijke ontwikke-
lingscommissie en het Stedebouwkundig college.

Op dat stuk stelt Inter-Environnement Bruxelles voor de door-
zichtigheid en de onafhankelijkheid van dit College te waarborgen
door het voorzitterschap ervan aan een magistraat toe te vertrouwen
en door te bepalen dat de eiser de openbaarheid van de zittingen kan
vragen.

Inter-Environnement Bruxelles vraagt ook dat de Gewestelijke
adviescoromissie bevoegd zou zijn om advies uit te brengen over alle
ontwerpen van besluit van de Executieve en van ordonnantie
betreffende materies die tot haar bevoegdheid behoren.

Inter-Environnement Bruxelles wenst dat de Executieve onver-
wijid een besluit goedkeurt waarin wordt vermeld in weike gevallen
de gemeenten gehouden zijn bijkomende informatiemaatregelen te
nemen (huis-aan-huisbladen, informatievergaderingen, uitstalling
van plannen en maquettes, ...).

La democratisation renforc^e

Dans une Region dont la taille est celle d'une ville de moins d'un
million d'habitants, la meilleure garantie de democratic est la
transparence des decisions et la consultation la plus large de la
population.

Dans cet esprit, 1'inscription dans 1'ordonnance des principes des
enquetes publiques et des concertations dont la participation est
ouverte a quiconque est un point extremement positif.

Les garanties donnees pour eviter les enquetes publiques en
periodes de vacances scolaires est egalement tres positif.

Cependant, 1'ordonnance gagnerait a etre plus claire sur les
qualites, et en particulier 1'independance des membres des commis-
sions de concertation, de la Commission Region ale de Developpe-
ment et du College d'urbanisme.

En ce qui concerne ce point, Inter-Environnement Bruxelles
propose de garantir la transparence et 1'independance de ce College
en Ie faisant presider par un magistral et en prevoyant qu'a la
demande du requerant, les seances soient publiques.

Inter-Environnement Bruxelles demande egalement que la Com-
mission Consultative de Developpernent ait competence pour rendre
un avis sur tous les projets d'arretes de 1'Executif et ordonnances
relatifs aux matieres qui entrent dans ses competences.

Inter-Environnement Bruxelles souhaite que 1'Executif adopte
sans tarder un arrete indiquant dans quels cas les communes sont
tenues de prendre des mesures d'information supplementaires
(circulaires toutes-boites, reunions d'information, .exposition de
plans et maquettes, .,.).

Andere positieve punten

Het ontwerp van ordonnantie bevat ook nog verschillende andere
positieve bepalingen zoals :

— een duidelijker omschrijving van de handelingen en werkzaam-
heden waarvoor een vergunning vereist is;

— de uitbreiding van het principe van de stedebouwkundige lasten
tot de bouwvergunning;

D'autres points positifs

Le projet d'ordonnance contient egalement plusieurs dispositions
positives, telles que :

— une definition plus precise des ates et travaux soumis a permis;

— une extension du principe des charges d'urbanisme au permis de
batir;



A-108/2- 90/91 - 620 - A-108/2 - 90/91

de mogelijkheid voor het Gewest om op te treden in de plaats
van gemeenten die bij'zondere bestemmingsplannen weike ver-
vallen door het goedkeuren van een nieuw gewestelijk plan, niet
wijzigen;
de verplichting om, v66r de uitvoering van een bijzonder
bestemmingsplan, een basisdossier in te dienen.

la possibilite pour la Region de se substituer aux communes qui
ne modifient pas des PPAS rendus caducs par I'adoption d'un
nouveau plan regional;

1'imposition de presenter un dossier de base avant la realisation
d'un PPAS.

Verder commentaar

Artikel 4 - Het artikel zou moeten worden aangevuld met de
verplichting oin elk jaar een gereactualiseerd situatieplan voor te
leggen.

HOOFDSTUK II - Geidigheid en gevolgen van de piannen

Artikel S - Enkel de bestemmingsplannen hebben een veroorde-
nende waarde; de ontwikkelingsplannen hebben geen verordenende
waarde en verbinden alleen de overheid die ze aanneemt.

Artikel 74 is onaanvaardbaar en moet gewoon geschrapt worden.

In de ordonnantie zou een bepaling moeten worden ingevoegd
waarbij iedere verkoper verplicht wordt de wettelijke bestemming te
vermelden op de huur- of verkoopaffiche.

Artikel 117 - Het bouwvergunningsdossier moet ook door faet
publiek kunnen worden geraadpleegd.

Artikel 135 en volgende - Vergunningen aangevraagd door een
publiekrechtelijk rechtspersoon.

De aanvraag van een stedebouwkundig attest zou verplicht
moeten worded gemaakt voor elk project van een bepaalde omvang
zodat de projecten kunnen besproken worden v66r het uitschrijven
van de aanbestedingen en de uitvoering van het definitieve plan.

Daarenboven zou deze vergunningsaanvraag verplicht aan de
controle van het Stedebouwkundig college moeten worden onder-
worpen.

HOOFDSTUK IV - Stedebouwkundig attest

Artikel 147 - De notie «stedebouwkundig attests zou nauwkeuri-
ger moeten worden omschreven.

TrrEL 4 - BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDE AARD.

HOOFDSTUK I - Stedebouwkundige verordeningen

De Execu'tieve zou over een termijn van maximum 2 jaar moeten
beschikken voor het goedkeuren van de bouw- en de Stedebouwkun-
dige verordeningen vastgesteld bij de goedkeuring van het bestem-
mingsplan.

Dezelfde commentaar geldt voor de gemeentelijke piannen.

Autres commentaires

Article 4-11 faudrail oompleter 1'article par 1'imposition de
deposer chaque annee un plan de situation existante reactualise.

CHAPITRE 11 - Validite et effets de plans

Article 5 - Seuls les plans d'affectation du sol ont valeur
reglementaire, les plans de developpement n'ont pas valeur regle-
mentaire, et ne lient que les autorites publiques qui 1'adoptent.

I/article 74 est inacceptable et doit etre purement et simplement
supprime.

n faudrait introduire dans 1'ordonnance, robligation pour tout
vendeur d'afficher 1'affectation legale sur 1'afBche de vente ou de
location.

Article 117 - L'acces au dossier de permis de b&tir doit etre
egaiement ouvert au public.

Article 135 et suivants - Permis sollicites par une personne de
droit public.

D devrait etre impose la demande d'un certificat d'urbanisme pour
tous travaux depassant des projets avant Ie lancement des adjudica-
tions et la realisation de plan definitif.

En outre, ces demandes de permis devraient etre obligatoirement
soumises au contr61e du College d'Urbanisme.

CHAPITRE IV - Certificat d'urbanisme

Article 147 - La notion de certificat d'urbanisme devrait etre
precisSe de maniere plus explicite.

TITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES.

CHAPITRE I" - Reglements d'urbanisme

Un delai de 2 ans maximum devrait etre accorde a 1'Executif pour
adopter les reglements de la batisse et reglements d'urbanisme
prevus lors de Padoption du plan d'affectation du sol.

Le mfime type de commentaires s'applique pour les plans commu-
naux.

Besluit

Zoals we kunnen vaststellen is dit ontwerp van ordonnantie voor
heel wat commentaar en kritiek vatbaar. Het zou dan ook gevaarlijk
zijn het ongewijzigd of slechts licht gewijzigd aan te nemen.

Conclusion

Comme on ie voit, ce projet d'ordonnance appelle nombre de
commentaires et des remarques tels qu'il serait franchement risque
de 1'adopter tel quel ou presque.
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17. ADVBES VAN
«HABITAT ET PARTICIPATION» (v.z.w.)

Inletding

De v.z.w. «Habitat et Participation» wil de bewoners nauwer
betrekken bij de ordening van hun leefomgeving.

Het ontwerp van ordonnantie werd voornamelijk vanuit die
invalshoek onderzocht; hierbij werd aandacht verieend aan de
leesbaarheid van de tekst, de rechtszekerheid van de bevolking, haar
toegang tot de infonnatie en de rol die haar in de geplande
procedures wordt toegekend.

17. AVIS D'HABITAT
ET PARTICIPATION (a.s.b.1.)

Introduction

L'a.s.b.L Habitat et Participation veut promouvoir la participa-
tion des habitants a 1'amenagement de leur espace de vie.

C'est principalement dans cette optique que Ie projet d'ordon-
nance a ete examine, en etant attentif a la lisibilit6 des textes, a la
securite juridique pour les citoyens, a leur acces a 1'information et au
role qui leur est attribue dans les procedures prevues.

I. Algemene opmerkingen

Eerst en vooral juicht «Habitat et Participations de herstructure-
ring en de verheldering van de tekst toe, die aldus beter leesbaar
wordt, alsook de invoering in het ontwerp van ordonnantie van de
informatie-overlegprocedure, die aldus bevestigd en geformaliseerd
wordt.

Wij hebben daarentegen bepaalde twijfels inzake de rechtszeker-
heid, gezien de wijzigingen die de diverse plannen bij eike nieuwe
legislatuur kunnen ondergaan.

Het stelt daarenboven vast dat het ontwerp van ordonnantie geen
algemene orienteringen bevat inzake de toekomstige ordening van
het Brusselse grondgebied. Om de bevolking betere waarborgen te
bieden eh om deze tekst niet te beperken tot een louter creeren van
instrumenten, lijkt het wenselijk in de ordonnantie fundamentele
(niet-conjuncturele) doelstellingen op te nemen die het Gewest op
lange termijn wil waarmaken : de democratisering van de besluitvor-
ming, de bescherming van de zwakke nineties (de woongelegenheid,
de secundaire sector, de culturele voorzieningen, ...), de ontwikke-
ling van de woongelegenheid, de verinenging van de functies, de
voorrang aan het openbaar vervoer, ...

Het gewestelijke ontwikkelingsplan dient in dit algemene kader te
worden gesitueerd en het moet beleidsdoelstellingen op middelange
termijn bepalen die bij eike nieuwe legislatuur gewijzigd kunnen
worden.

Aldus worden betere waarborgen geboden inzake de handhaving
van belangrijke lange-termijnopties die het Brusselse Gewest in een
proces van coherente ruimtelijke ordening kunnen betrekken.

I. Generalites

Tout d'abord. Habitat et Participation se rejouit de la restructura-
tion et de la clarification du texte, qui lui conferent une meilleure
lisibilite, ainsi que de 1'introduction dans Ie projet d'ordonnance de
la procedure d'iniormation-concertation, qui voit ainsi son existence
renforcee et fonnalisee.

Par contre, nous avons certaines inquietudes quant a la security
juridique, au vu des modifications susceptibles d'affecter les diffe-
rents plans a chaque,changement de legislature.

HeP constate par ailleurs 1'absence d'orientations generales con-
cernant Ie futur amenagement du territoire bruxellois dans Ie projet
d'ordonnance. Pour donner de meilleures garanties au citoyen et
pour ne pas limiter ce texte & la simple creation d'outils, il paratt
souhaitable d'inserer dans 1'ordonnance des objectifs fondamentaux
(non conjoncturels) que la Region veut se donner a long terme : la
democratisation de la prise de decision, la protection des fonctions
faibles (1'habitat, Ie secteur secondaire, les equipements culturels,
...), Ie developpement de 1'habitat, la mixite des fonctions, la
priorite aux transports en commun, ...

Le plan de developpement regional, quant a lui, doit se situer dans
ce cadre general et definir des objectifs politiques a moyen terme
susceptibles d'etre modifies a chaque changement de legislature.

Ce faisant, on obtiendra de meilleures garanties concernant le
maintien de grandes options a long terme susceptibles d'engager la
region bruxelloise dans un processus d'amenagement coherent,

II. De maatregelen inzake openbaarmaking en overleg n. Les mesures de publicite et de concertation

Wij stellen de volgende maatregelen voor : Nous proposons les mesures suivantes ;

1. De basisdossiers van de gemeentelijke plannen aan een openbaar
onderzoek onderwerpen.

Inderdaad, om tot een reele inspraak van de bevolking te komen,
dient zij hiertoe van bij het begin van het besluitvormingsproces de
gelegenheid te krijgen. In dit opzicht is het ontwerp van ordonnantie
niet innoverend, hoewel het in de mogelijkheid voorziet door het
invoeren van een voorafgaande fase, namelijk het basisdossier, bij
de uitwerking van de gemeentelijke plannen. Dit is bijvoorbeeld
reeds het geval in Duitsland, waar de doelstellingen van de plannen
aan een openbaar onderzoek worden onderworpen vooraleer ze in
een ver gevorderd stadium van uitwerking zijn.

Teneinde de bewoners inspraak te verlenen op een moment
waarop ze de grote lijnen van het project nog kunnen be'invloeden en
hun wensen kunen uiten inzake de ordening van hun wijk, stelt
«Habitat et Participation* voor het basisdossier aan een openbaar
onderzoek te onderwerpen.

Die aanpassing is mogelijk zonder de duur van het onderzoek te
wijzigen : de gewestelijke commissie beschikt over 60 dagen om haar
advies te geven o.ver het basisdossier, en om diverse administraties

1. Soumettre les dossiers de base des plans communaux a. enquete
publique.

En effet, pour qu'une reelle participation du citoyen puisse
s'effectuer, il faut que 1'occasion lui en soit fournie t6t dans le
processus de decision. A cet egard, le projet d'ordonnance n'innove
pas, alors m@me qu'il en cree I'opportunitg en introduisant 1'etape
prealable du dossier de base dans 1'elaboration des plans commu-
naux. Des pays comme 1'Allemagne nous ont deja devance-en
soumettant ^ enquete publique les objectifs des plans avant qu'ils rie
soient a un stade d'elaboration avance.

Ann de donner la parole aux habitants a un moment ou ils
peuvent encore influer sur les grandes lignes du projet et emettre des
souhaits relatifs a 1'amenagement de leurs quartiers, Habitat et
Participation propose de soumettre le dossier de base a enquete
publique.

Ce changement est possible sans modification de la duree de
1'enquete : la commission regionale dispose de 60 jours pour rendre
sbn avis sur le dossier de base, et consulter diverses administrations
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en instanties te raadplegen weike hun advies binnen 30 dagen
moeten geven. Naast die raadplegingen kan bijgevolg een openbaar
onderzoek van 30 dagen plaatsvinden.

2. Verbetering van de informatie van de bewoners

A. Bij het onderwerpen van een bijzonder bestemmingsplan aan
de maatregelen inzake openbaarmaking en overleg, dienen de
bewoners beter te worden gei'nformeerd, namelijk door het plaatsen
van een bericht van onderzoek in het gemeentelijke informatieblad,
indien de periodiciteit ervan is aangepast, zoniet in een gratis
reclameblad of in een huis-aan-huisblad voor de bewoners van de
betrokken wijk.

De geplande informatiemiddelen (aanplakking, publikatie van
een bericht in het Staatsblad en in de kranten) maken het niet
mogelijk alle bewoners doeltreffend te bereiken.

B. Bij het onderwerpen van een onteigeningsplan aan een open-
baar onderzoek ;

— Zowel de huurders als de eigenaars via een persoonlijke brief
venvittigen ; het is niet normaal dat enkel de eigenaars persoonlijk
worden verwittigd, terwiji een onteigeningsmaatregel de bewoner
rechtstreeks aanbelangt, temeer daar het aandeel van de huurwonin-
gen in het Brusselse Gewest bijzonder groot is.

— Voor zover de mogelijkheid wordt gehandhaafd om eea
onteigeningsplan in te dienen na hef plan ter uitvoering waarvan het
is aangenomen, in artikel 66 de verwijzing naar de in artikel 3 en 6
van de wet van 27 mei 1870 bepaalde vorm en termijnen van het
onderzoek schrappen.

Hierbij de procedures van het openbaar onderzoek harmoniseren
en bovendien bepalen dat de informatie inzake onteigening via een
persoonlijke brief wordt bekendgemaakt.

Voegen we hier nog aan toe dat de wet van 27 mei 1870 bepaalt
dat het plan gedurende 15 dagen in het gemeentehuis ter inzage
moet worden neergelegd (terwiji, voor gemeentelijke plannen, die
termijn 30 dagen bedraagt). Die termijn van 15 dagen is ontoerei-
kend : wanneer de betrokkene in het buitenland verblijft of ziek is,
kan die termijn verstreken zijn vqoraleer hij van het dossier kennis
kan nemen.

et instances qui doivent rendre leur avis dans les 30 jours. Parallele-
ment a ces consultations peut done se derouler une enquete publique
de 30 jours.

2. Amelioration de I'information des habitants

A. Lors de la soumission d'un PPA aux mesures de publicity -
concertation, renforcer I'information des habitants concernes par la
diffusion d'un avis d'enquete dans Ie bulletin d'information commu-
nal si sa periodicity est adaptee, ou a defaut dans un journal
publicitaire gratuit ou via un toutes-boites distribu^ aux habitants du
perimetre vise.

En effet, les moyens d'information prevus (affichage, publication
d'un avis au moniteur et dans les journaux) ne sont pas susceptibles
d'atteindre efficacement tous les habitants concernes.

B. Lors de la mise & enquete publique d'un plan d'expropriation :

— Prevenir par lettre personnelle les locataires aussi bien que les
proprietaires : il est anormal que seuls les proprietaires soient
personnellement avertis, alors qu'une mesure d'expropriation tou-
che directement 1'habitant, et d'autant plus que la proportion de
logements locatifs est particulierement importante en region bruxel-
loise.

— Pour autant que soit maintenue la possibility d'introduire un
plan d'expropriation posterieurement au plan en execution duquel il
est pris, supprimer a 1'article 66 la reference aux formes et delais
d'enquete prevus aux articles 3 et 6 de la loi du 27 mai 1870.

Autant homogeneiser a cet egard les procedures d'enquete
publique, tout en prevoyant en sus I'information par lettre person-
nelle en matiere d'expropriation.

Ajoutons que la loi du 27 mai 1870 prevoit un dep6t du plan a la
maison communale d'une duree de 15 jours (alors qu'en matiere de
plans communaux cette duree est de 30 jours). Ce delai de 15 jours
est insuffisant : un sejour a 1'etranger, une maladie,... et il sera
ecoule avant que la personne concemee puisse prendre connaissance
du dossier.

III. Onteigening

Naast het hierboven aangehaalde punt, stelt« Habitat et Participa-
tions de volgende wijzigingen voor :
— de verplichting om elk onteigeningsplan op te stellen terzelfder

tijd met het plan ter uitvoering waarvan het wordt aangenomen;
— de afschaffing van de mogelijkheid tot onteigening op verzoek

van particulieren belast met de ordening van een zone (art. 74);
die mogelijkheid wordt door projectontwikkelaars aangewend
om de bevolking onder druk te zetten.

HI. L'expropriation

Outre Ie point evoqu6 ci-dessus. Habitat et Participation propose
les modifications suivantes ;
— 1'obligation de dresser tout plan d'expropriation en meme temps

que Ie plan en execution duquel il est pris;
— la suppression de la possibilite d'expropriation a. la demande de

particuliers charges de l'am6nagement d'une zone (art. 74) qui
est utilisee par les promoteurs comme moyen de pression sur la
population.

IV; Planning IV. La planification

1. Het gewestelijke ontwikkeUngsplan

— «Habitat et Participation» hecht zijn goedkeuring aan het
feit dat de doelstellingen en prioriteiten van de Executieve inzake
ruimtelijke ordening alsook de middelen om die te realiseren in een
officieel stuk worden uitgelegd. (Dit stuk zou eveneens een investe-
ringsprogramma moeten bevatten) :
— door het onderwerpen van dit stuk aan een openbaar onderzoek

kan de bevolking in een vroeg stadium van het besluitvormings-
proces haar stem laten horen; namelijk meteen nadat de poli-
tieke overheid haar doelstellingen heeft bepaald;

1. Le plan regional de developpement

— Habitat et Participation approuve 1'explication dans un docu-
ment officiel des objectifs et priorites de 1'Executif en matiere
d'amenagement du territoire et des moyens a mettre en ceuvre pour
les realiser. (Ce document devrait egalement comprendre un pro-
gramme d'investissement) :
— la mise a enquete d'un tel document permet au citoyen de faire

entendre sa voix tot dans le processus de decision : des la
definition des objectifs du pouvoir politique;
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— het feit dat het stuk ter beschikking van het publiek wordt gesteld
alsook de duidelijkheid van de doelstellingen moeten het de
bevolking mogelijk maken na te gaan of de ondernomen acties
hiermee in overeenstemming zijn.

— «Habitat et Participation* stelt voor dit stuk slechts een
richtinggevende waarde toe te kennen : de vermenging van bepalin-
gen die nu eens richtinggevend en dan meer bindend zijn kan tot
verwarring leiden bij de bevolking en tot juridische betwistingen
aanleiding geven,

— «Habitat et Participation» is voorstander van het afschaffen
van de automatische opheffing van de bepalingen van de plannen
van een lagere rang die niet met het gewestelijke ontwikkelingsplan
in overeenstemming zijn : een dergelijke maatregel houdt in dat de
gemeentelijke en gewestelijke bestemmingsplannen bij eike nieuwe
legislatuur automatisch gewijzigd zullen worden, hetgeen de rechts-
zekerheid van de bevolking in het gedrang brengt.

— «Habitat et Participations stelt voor de benaming «gewestelijk
ontwikkelingsplan» door de beter aangepaste benaming « geweste-
lijk programma van aanleg» te vervangen :
— de term «ontwikkeling» impliceert groei en uitbreiding, hetgeen

niet langer klopt met de huidige realiteit inzake stadsordening.
De term «aanleg» lijkt in dit opzicht meer aangewezen;

— door hier van programma te spreken eerder dan van plan, kan
een onderscheid worden gemaakt met de bestemmingsplannen,
waar de term «plan» een andere betekenis heeft.

— la mise a disposition du public du document approuve, la clart6
des intentions enoncees doivent permettre au citoyen 'd'exercer
un contr61e de conformite des actions menees par rapport aux
objectifs exprimes.

— Habitat et Participation propose que ce document ait seule-
ment une valeur indicative : le melange de dispositions a valeur
tant6t indicative, tantot obligatoire est facteur de confusion pour le
citoyen et source potentielle de difficultes juridiques.

— Habitat et Participation est pour la suppression de 1'abrogation
automatique des dispositions des plans inferieurs non conformes au
plan regional de developpement: une telie mesure signifie que les
plans d'affectation regional et communaux seront automatiquement
sujets a modification a chaque nouvelle legislature, ce qui compro-
met la securite juridique du citoyen.

— Habitat et Participation prone le remplacement de la denomi-
nation de «plan regional de developpement» par celle plus adaptee
de «programme regional d'amenagement»:
— le terme «developpement» suggere une notion de croissance,

d'extension, qui n'est plus adaptee a la.realite de 1'amenagement
des villes d'aujourd'hui. Le terme «amenagement» semble
mieux convenir a cet egard;

— parler ici de programme plut6t que de plan permet de faire une
distinction avec les plans d'affectation oft le terme «plan» est pris
dans une acceptation differente.

2. Het gewestelijke bestemmingsplan. 2. Le plan regional d'affectation du sol.

— Het moet verordenende en bindende waarde hebben, wat wel
degelijk het geval is.

— Het moet een compromis vormen tussen soepelheid en rechts-
zekerheid : dit is niet het geval. De rechtszekerheid komt in het
gedrang telkens een nieuw gewestelijk ontwikkelingsplan tot wijzi-
ging van het gewestelijk bestemmingsplan aanleiding geeft.

— De benaming is weinig aangepast en wij stellen voor te spreken
over «gewestelijk plan van aanleg» : de benaming «bestemnungs-
plan» is een erfenis van het functionalisme en ze is beperkend :
— de grond wordt uitsluitend vanuit een functioneel oogpunt bezien

en met een welbepaalde activiteit verbonden. De ruimte kan
echter niet tot haar gebruikswaarde worden gereduceerd;

— de vermenging van de functies wordt over het hoofd gezien : de
grond wordt opgevat als een aaneenschakeling van zones met een
welbepaalde bestemming.

De term «plan van aanleg» is minder beperkend en beter
ingeburgerd. Daarenboven zou een parallellisme worden ingevoerd
met het BPA waarvan de naam behouden wordt.

II doit avoir valeur reglementaire et obligatoire : c'est bien le

— II doit assurer un compromis entre souplesse et security
juridique : ce n'est pas le cas. La security juridique est mise en
danger par les modifications induites par chaque nouveau plan de
developpement regional sur le plan regional d'affectation du sol.

— Sa denomination est peu adaptee et nous proposons de parler
de plan regional d'amenagement: 1'appellation «plan d'affectation
du sol» est heritiere du fonctionnalisme et reductrice :
— le sol est consider^ seulement d'un point de vue fonctionnel, en y

liant une activite determinee. Or 1'espace ne peut etre reduit a sa
valeur d'usage;

— la mixite des fonctions est niee : le sol est consider^ commune
une juxtaposition de zones affectees a un usage determine.

Le terme «plan d'amenagement* est moins reducteur et il est
passe dans le langage courant. De plus un parallele serait alors
introduit avec le PPA dont 1'appellation est a conserver.

3. Het gemeentelijke ontwikkelingsplan 3. Le plan communal de developpement

— In theorie is deze notie interessant aangezien ze impliceert dat
de gemeente nadenkt over het beheer van haar grondgebied.

— In de praktijk valt de notie moeilijk toe te passen :
— de gemeenten beschikken slechts over geringe menselijke, finan-

ciele en materiele middelen; de realisatie van zo'n plan veronder-
stelt evenwel een grote hoeveelheid werk en bevoegdheden. Dit
zou moeten gebeuren door een extern adviesbureau; dit is een
dure operatic, die door de Executieve gesubsidieerd zou moeten
worden;

— de gemeenten hebben niet de vaste wil om gedragslijnen te
bepalen inzake ruimtelijke ordening; de invoering van dit plan
dreigt zonder gevolg te blijven;

— de ordonnantie beperkt daarenboven de gemeentelijke autono-
mie.

— En theorie, la notion est interessante, puisqu'elle suppose une
reflexion de la commune sur la gestion de son territoire.

— En pratique, la notion est difficile a appliquer :
— les communes ont de faibles moyens humains, financiers et

materiels; or la realisation d'un tel plan suppose une somme de
travail et de competences. II devrait etre fait par des bureaux
d'etude exterieurs, operation d'un cout eleve qui devrait etre
subsidise par 1'Executif;

— les communes n'ont pas une reelle volont6 de se definir des lignes
de conduite en matiere d'amenagement; 1'introduction de ce plan
risque de rester lettre morte;

— 1'ordonnance reduit par ailleurs 1'autonomie communale.

Is, in die context, de invoering van een gemeentelijk ontwikke- Dans ce contexte, 1'instauration d'un plan communal de develop-
lingsplan geen illusie? pement n'est-elle pas un leurre?
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4. Het gemeentelijke bestemmingsplan 4. Le plan communal d'affectation du sol

— Het opstellen van een basisdossier is een vooruitgang; dit
dossier moet evenwel aan een openbaar onderzoek onderworpen
worden, wil men de bevolking een reele inspraak verienen,

— De mogelijkheid om, op initiatief van een deel van de
bewoners of eigenaars van een huizenblok, een bijzonder bestem-
mingsplan aan te vragen roept tegengestelde reacties op :
— de mogelijkheid tot aanvraag op initiatief van de bewoners is een

positief punt, aangezien de bewoners hierdoor actief betrokken
worden bij de ruimtelijke ordening van hun wijk;

— de mogelijkheid tot aanvraag op initiatief van de eigenaars die
minstens de helft van de terreinen bezitten houdt daarentegen
een groter gevaar in. Ze zai de tendens nog verscherpen om voor
projectontwikkelaars BBP's op maat op te stellen, door reeds
latente procedures een officieel karakter te verienen.

De overheid moet inzake ruimtelijke ordening de bovenhand
hebben op de economische spelers. We maken hier dus een zeker
voorbehoud, temeer daar de onteigeningen hierdoor aanzienlijk
dreigen toe te nemen.

— L'etablissement d'un dossier de base est un progres, mais il
taut qu'il soit soumis a enquete publique si 1'on veut que la
participation des habitants soit reelle.

— La possibility de demande de PPA a 1'initiative d'une partie
des habitants ou proprietaires d'un uot suscite des reactions contras-
tees :
— la possibillite d'une demande a 1'initiative des habitants est un

plus, car elle donne potentiellement aux habitants un r6le actif
dans 1'amenagement de leur quartier;

— par centre, la possibilite d'une demande a 1'initiative des
proprietaires possedant au moins la moitie des terrains de 1'ilot
est plus dangereuse. Elle accrottra encore la tendance a creer des
PPA sur mesure pour des promoteurs immobiliers, en officiali-
sant des procedures deja latentes.

Les pouvoirs publics doivent garder la maitrise de 1'amenagement
vis-a-vis des acteurs economiques. Nous emettons done des reserves
a cet egard, d'autant que les pratiques d'expropriation risquent de
s'en trouver multipliees.

5. De rol van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (B.H.R.) 5. Le r6le du Conseil Regional Bruxellots (C.R.B.)

Meer in het algemeen stelt «Habitat et Participation* vast dat de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad bij de uitwerking van de plannen
slechts een geringe rol krijgt toebedeeld, aangezien die beperkt
wordt tot het kennis nemen van het door de Executieve aangenomen
plan, van het advies van de Gewestelijke ontwikkelingscommissie,
en van alle meningen die tijdens de werkzaamheden naar voren
werden gebracht.

De BHR is nochtans de democratische instantie bij uitstek van het
Gewest. Zijn rol moet worden uitgebreid : ieder ontwerp van
gewestelijke (ontwikkelings- of bestemmings)plan zou de Raad ter
goedkeuring moeten worden voorgelegd.

6. De mogelijkheid om voor lagere plannen afwijkingen van hogere
plannen toe te staan.

De mogelijkheden zijn te uitgebreid want het is steeds mogelijk
een afwijking te rechtvaardigen met zogeheten nieuwe economische,
sociale, culturele of leefnulieubehoeften.

Plus generalement, Habitat et Participation eonstate le r6le
mineur accorde au Conseil Regional Bruxellois dans ['elaboration
des plans, puisqu'il se limite a recevoir communication du plan
adopte par 1'Executif, de 1'avis de la commission regionale de
developpement, et de toutes les opinions exprimees lors des travaux,

Or le CRB est 1'instance democratique de la region par excellence.
Son r6le doit etre developpe : .tout projet de plan regional (de
developpement ou d'affectation) devrait etre soumis au Conseil pour
approbation.

6. Les possibilites de derogation des plans inferieurs aux plans
superieurs.

Ces possibilites sont trop importantes car il est toujours possible
de motiver une derogation par de pretendus nouveaux besoins
economiques, sociaux, culturels ou d'environnement.

V. Verslag van de Executieve aan de Raad (art. 4)

«Habitat et Participation" juicht deze democratische maatregel
toe maar zou wat meer duidelijkheid wensen inzake bepaalde
punten:
— vermelding van de doelstelling van dit verslag : een evaluatie van

de aangewende instrumenten;
— het verslag moet een actualisering bevatten van de bestaande

toestand van het Gewest in functie van de uitgereikte vergunnin-
gen en de toegestane wijzigingen van bestemming.

V. Le rapport de 1'Executif au Conseil (art. 4)

Habitat et Participation approuve cette mesure democratique
mais la voudrait plus precise a certains egards :

— mention de 1'objectif de ce rapport : une evaluation des outils mis
en place.

— le rapport doit comporter une mise a JOTIT de la situation existante
de la region en fonction des permis octroyes, et des modifications
d'usage permises.

VI. Compensaties VI. Les compensations

Het ontwerp van ordonnatie maakt het mogelijk een wettelijk
kader te verienen aan de compensatiepraktijken door aan de afgifte
van de stedebouwkundige of de verkavelingsvergunning eventueel
stedebouwkundige lasten te koppelen.

In dit opzicht is ons advies genuanceerd : de dringende noodzaak
om het aanbod aan goedkope woningen in Brussel te vergroten, pleit
voor de compensatiepraktijk, op voorwaarde dat de bouw van de
woningen en de verkoop- of huurprijs ervan strikt begeleid en
gecontroleerd worden. Daarentegen mag het toestaan van afwijkin-
gen geen algemene praktijk worden, waarbij de compensatie als
rechtvaardiging geldt en de plaatselijke overheden er zeifs toe
aanzetten.

Le projet d'ordonnance permet de donner un cadre legal aux
pratique de compensation en permettant de soumettre la delivrance
du permis d'urbanisme, tout comme celle du permis de lotir, & des
charges d'urbanisme.

A cet egard, notre avis est nuance : 1'urgence d'un accroissement
du pare bruxellois de logement a bon marche plaide en faveur de la
pratique de la compensation, a condition que la construction des
logements et que les prix de revente ou de location soient stricte-
ment encadres et contr61es. Par centre, les pratiques de derogation
ne peuvent devenir la regle, la compensation devenant un facteur de
legitimation de celles-ci et meme incitant les pouvoirs locaux a les
multiplier.
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VII. Beroep inzake vergunningen

— Het vervangen van de bestendige deputatie door een uit
deskundigen samengesteld stedebouwkundig college betekent een
vooruitgang. Men mag er een grotere competentie van verwachten.

— «Habitat et Participation » wenst dat de buurtbewoners van de
aanvrager van een vergunning alsook de inwonersverenigingen een
mogelijkheid van beroep krijgen.

VII. Les recours en matiere de permis

— Le remplacement de la deputation permanente par un college
d'urbanisme compose d'experts est un progres. On peut en esperer
plus de competence.

— Habitat et Participation souhaite qu'une possibility de recours
soit offerte aux riverains du demandeur d'autorisation ainsi qu'aux
associations d'habitants.

VIII. Controle op de misdrijven in strafbepalingen

«Habitat et Participation» verheugt er zich over dat de handelin-
gen die als misdrijf gelden duidelijk worden opgesomd en dat de
straffen worden verzwaard.

Er dient evenwel voor gezorgd te worden dat de controle op die
misdrijven in de praktijk wordt verscherpt.

Vin. Le controle des infractions et les sanctions

Habitat et Participation se rejouit de voir les actes constitutifs
d'infraction clairement enumeres et les sanctions renforcees.

Neanmoins, il est necessaire de veiller avant tout a un renforce-
ment du controle de ces infractions dans la pratique.



A-108/2- 90/91 - 626 - A-108/2 - 90/91

18. ADVIES VAN DE
GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGS-

MAATSCHAPPIJ VOOR BRUSSEL

— Gelet op de kaderwet houdende de organisatie van de
planning en de economische. decentralisatie van 15 juli 1970 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 juli 1970;

— Gelet op de statuten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-
schappij voor Brussel verschenen in het Belgisch Staatsblad van
28 januari 1975;

— Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 1987 houdende
de goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Arrondissement Brussel-
Hoofdstad verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober
1987;

— Gelet op de schriftelijke vraag een advies te formuleren
uitgaand van de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Brusselse
Hoofdstedelijk Raad;

— Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur van de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Arrondissement Brussel-
Hoofdstad op haar vergadering van 26 april 1991 beslist heeft een
advies uit te brengen ervan uitgaand dat de planning en organisatie
van de stedebouw haar in staat moet stellen haar beslissingen op een
onafhankelijke wijze te nemen en er op een efficiente wijze
uitvoering aan te geven;

Heeft de Raad van Bestuur van de GOMB op 3 mei 1991 beslist
het hiernavolgend advies betreffende het ontwerp van ordonnantie
houdende organisatie van de planning en stedebouw te moeten
geven, met dien verstande dat dit advies zich beperkt tot de aspekten
die rechtstreeks aansluiten bij de bevoegdheden van de GOMB en
haar institutionele omkadering :

18. AVIS DE LA
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

DE BRUXELLES

— Vu la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la
planification et de la decentralisation economique, publiee au
Monitew beige du 21 juillet 1970;

— Vu les statuts de la Societe de Developpement Regional pour
1'arrondissement de Bruxelles-Capitale, publics au Monitew beige
da 28 janvir 1975;

— Vu 1'arrete royal du 12 octobre 1987 portant approbation de la
modification des statuts de la Society de Developpement Regional
pour 1'arrondissement de Bruxelles-Capitale publie au Monitew
beige du 24 octobre 1987;

— Vu la demande ecrite d'avis formulee par la Commission de
1'Amenagement du terntoire du Conseil regional de Bruxelles-
Capitale;

— Considerant que Ie Conseil d'Administration de la Societe de
Developpement regional pour 1'Arrondissement de Bruxelles-Capi-
tale, en seance du 26 avril, a decide d'emettre un avis en partant du
principe que la planification et 1'organisation de 1'urbanisme doivent
lui permettre de prendre ses decisions en toute independance et de
les mettre a execution efficacement;

Le Conseil d'administration de la SDRB, en date du 3 mai 1991, a
estime devoir rendre 1'avis suivant sur le projet d'ordonnance
organique de la planification et de 1'urbanisme, etant entendu que
cet avis se limite aux aspects qui concernent directement les
competences de la SDRB et son environnement institutionnel ;

ADVIES BETREFFENDE HET ONTWERP VAN ORDONNANTIE
HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN

DE PLANNING EN STEDEBOUW

AVIS SUR LE PROJET D'ORDONNANCE
ORGANIQUE DE

LA PLANIFICATION ET DE L'URBANISME

1. Algemene beschouwingen 1. Considerations generates

1. Men begrijpt dat de doelstelling van het voorstel van ordon-
nantie bestaat in het verbinden van het beleid inzake sociale en
economische ontwikkeling en het beleid inzake grondbestemming.
Deze doelstelling moet echter gerealiseerd worden volgens de
overleg-, beslissings- en uitvoeringskanalen van de aangewezen
organen betreffende de twee bevoegdheidsdomeinen. In dit opzicht
is het aangewezen inzake economische en sociale materies, de rol en
de bevoegdheid van de Gemeentelijke Sociale en Economische
Raad van Brussel en van de GOMB te handhaven. Wat betreft de
grondbestemmingsplannen voorziet het ontwerp van ordonnantie
een gewestelijke ontwikkelingscommissie genoemd « Gewestelijke
Commissie » en overlegcommissies.

Gelet op enerzijds haar opdracht (art. 4 van de statuten van de
GOMB) en de samenstelling van haar organen (art. 6 en art. 8) van
de statuten van de GOMB en ande'rzijds de opheffing van de
artikelen 1 tot en met 7 van de kaderwet van 15 juli 1970 betreffende
de organisatie van de planning en de economische decentralisatie, is
het aangewezen dat de GOMB deel uitmaakt van de adviescommis-
sies, namelijk de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie en de Over-
legcommissies die per gemeente worden opgericht.

Derhalve wordt voorgesteld dat in de ordonnantie de principes
inzake samenstelling, modaliteiten en rationalisatie van working van
de in ordonnantie voorziene adviescommissies nader worden
omschreven en dat uitdrukkelijk de aanwezigheid van de GOMB als
bevoorrecht instrument voor economische expansie en stadsrenova-
tie wordt voorzien.

1. On comprend 1'objectif declare du projet d'ordonnance, qui est
de faire se joindre la politique de developpement social et economi-
que et la politique d'affectation du sol. Toutefois, cet objectif doit se
realiser selon les circuits de consultation, de decision et d'execution
des organes appropries dans les deux domaines de competences. A
cet egard, il convient de preserver, dans les matieres economiques et
sociales, le r61e et la competence du Conseil regional economique et
social de Bruxelles et de la SDRB. Pour ce qui est des plans
d'affectation du sol, le projet d'ordonnance prevoit une Commission
regionale de developpement appelee « Commission regionale » ainsi
que des commissions de concertation.

Eu egard, d'une part, a sa mission (art. 4 des statuts de la SDRB)
et a la composition de ses organes (art. 6 et art. 8 des statuts de la
SDRB) et, d'autre part, a la suppression des articles 1" a 7 de la loi-
cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de
la decentralisation economique, il s'indique que la SDRB fasse
partie des commissions consultatives, a savoir la Comission regio-
nale de Developpement et les Commissions de concertation creees
pour chacune des communes.

II est aussi propose que le texte de 1'ordonnance donne une
definition des principes regissant la composition, les modalites et la
rationalisation de fonctionnement des commissions consultatives
prevues par 1'ordonnance et prevoie expressement la presence de la
SDRB, instrument privilegie de 1'expansion economique et de la
renovation urbaine.
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2. Om de juridische zekerheid te waarborgen, vooropgesteld door
het ontwerp van ordonnantie, is het wenselijk de reglementaire
waarde te beperken tot de grondbestemmingsplannen uitgewerkt op
gewestelijk en gemeentelijk niveau en een indicatief karakter voor te
behouden aan het beieid inzake sociale en economische ontwikke-
ling, uitgewerkt op regionaal en gemeentelijk vlak.

Zodoende houdt men rekening met de specificiteit van iedere
materie binnen haar juridische context, met dien verstande dat de
coherentie van dit 'beieid verzekerd moet worden door respektieve-
lijk geeigende middelen. Dit veronderstelt dat de bepalingen betref-
fende de sociale en economische politick geregeld moeten worden
via andere kanalen dan de bepalingen besloten in het ontwerp van
ordonnantie.

2. Pour assurer la securite juridique voulue par Ie projet d'ordon-
nance, il serait souhaitable de limiter la valeur reglementaire aux
plans d'affectation du sol elabores au niveau regional et au niveau
communal et de reserver Ie caractere indicatif aux politiques de
developpement economique et social elaborees au niveau regional et
communal.

On tiendrait ainsi compte de la specificity de chacune de ces
matieres dans la clarte juridique, etant entendu que la coherence de
ces politiques doit etre assuree par des moyens respectifs appropries.
Ceci implique que les dispositions relatives aux politiques economi-
ques et sociales doivent etre reglees par d'autres voies que des
dispositions indues dans Ie projet d'ordonnance.

n. Bijzondere beschouwingen n. Considerations particulieres

1. Wat betreft de inhoud van het gewestelijk ontwikkelingsplan
(art. 17, 1° en 3°) en de gemeentelijke bestemmingsplannen die op
initiatief van de Executieve worden opgesteld (art. 54 en art. 55) en
meer specifiek de prioriteiten inzake ontwikkeling, prioritaire inter-
ventiegebieden en werken van openbaar nut kan de vraag gesteld
worden naar de relatie. tot de verschillende meerjarenplannen die op
vraag van de Executieve door verschillende openbare besturen en
instellingen voor openbaar nut worden opgemaakt.

Het is aangewezen dat de genoemde meerjarenplannen na goed-
keuring door de Executieve als zodanig als prioritair voor ontwikke-
ling en van openbaar nut worden aanzien en dat de localisaties van
de projekten voorzien in deze meerjarenplannen als prioritaire
interventiegebieden worden aanzien.

2. Het gewestelijk ontwikkelingsplan is geldig tot het einde van
het jaar dat volgt op de volledige vernieuwing van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad, dus ongeveer 5 jaar. Voor het gewestelijk
bestemmingsplan is geen termijn voorzien.

Om iedere juridische instabiliteit te vermijden is het wenselijk
volgende alinea toe te voegen aan artikel 23 : «De bepalingen van
het gewestelijk ontwikkelingsplan die in artikel 3 worden bedoeld,
blijven van kracht tot dat zij door een ander plan gewijzigd worden ».

3. In het art. 17, 1° wordt voorgesteld aan de doelstellingen en
prioriteiten de behoeften inzake stedelijke infrastruktuur toe te
voegen. Het lijkt ons aangewezen de ruimtelijke ordening niet alleen
te steunen op de economische, sociale, verkeers- en milieubehoeften
maar er ook rekening mee te houden dat voor het aantrekkelijk
maken van de stad een speciale infrastruktuur noodzakelijk is. In
hetzelfde artikel 17, 2° wordt voorgesteld toe te voegen : «de mid-
delen waaronder de economische en financiele...».

4. Zowel het gewestelijk bestemmingsplan als het gemeentelijk
bestemmingsplan mag arwijken van de respektievelijke ontwikke-
lingsplannen in zoverre geen afbreuk wordt gedaan van de wezen-
lijke gegevens (art. 27, 1°; art. 37, 1° en art. 47, 1°). De algemene
term «wezenlijke gegevens» vraagt een precisering, hetzij in de
ordonnantie, hetzij dat de ordonnantie vermeldt dat in de verschil-
lende plannen die gegevens die als wezenlijk worden beschouwd
uitdrukkelijk, worden aangeduid.

5. Voor de opmaak van het gemeentelijk ontwikkelingsplan en
het gemeentelijk bestemmingsplan worden de termijnen vastgelegd
door de Executieve (art. 35 en art. 45). Gelet op het belang van deze
plannen in het geheel van advies- en besluitvorming inzake vergun-
ningen en attesten is het noodzakelijk dat de ordonnantie uitdrukke-
lijk termijnen voorziet binnen deweike het gemeentelijk ontwikke-
lings- en bestemmingsplan moet worden opgemaakt.

6. Men kan zich afvragen of art. 93 niet strijdig is met de
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, dat niet kan gewijzigd
worden door een ordonnantie.

1. En ce qui concerne Ie contenu du plan regional de developpe-
ment (art. 17, 1° et 3") et les plans communaux d'affectation du sol
(art. 54 et art. 55) et plus specialement les priorites en matiere de
developpement, de zones d'intervention prioritaire et de travaux
d'interet public, il est permis de s'interroger sur la relation aux
differents plans pluriannuels etablis, & la demande de 1'Executif, par
diverses administrations publiques et organismes d'interet public.

II s'indique que les plans pluriannuels de la SDRB, une fois
approuves en tant que tels par 1'Executif, soient consideres comme
etant d'interet public et prioritaires pour Ie developpement et que les
perimetres des projets prevus dans ces plans pluriannuels soient
consideres comme zones d'intervention prioritaire.

2. Le plan regional de developpement est valable jusqu'a la fin de
1'annee qui suit le renouvellement complet du Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale, c'est-a-dire a peu pres pendant 5 ans. Aucun
delai n'est prevu pour le plan regional d'affectation du sol.

Pour eviter toute instabilite juridique, il serait souhaitable d'ajou-
ter a 1'article 23 un alinea prevoyant que ales dispositions du plan
regional de developpement visees a 1'alinea 3 restent en vigueur
jusqu'a leur modification par un autre plans.

3. A 1'article 17, 1°, il est propose d'ajouter aux objectifs et aux
priorites de developpement, les besoins en infrastructures urbaines.
II nous semble indique de ne pas baser 1'amenagement du territoire
uniquement sur les besoins economiques, sociaux, de deplacement
et d'environnement mais de tenir compte egalement de la necessite
d'une infrastructure speciale pour rendre la ville attrayante. II est
propose d'ajouter au texte de 1'article 17, 2°: «les moyens, entre
autres economiques et financiers*.

4. Le plan regional d'affectation du sol peut deroger au plan de
developpement de meme que le plan communal d'affectation des
sols peut deroger au plan communal de developpement a condition
qu'il ne soit p'as porte atteinte aux donnees essentielles (art. 27, 1°;
art. 37, 1° et art. 47, 1° du projet). Le terme general «donnees
essentielles» demande & etre precise, soit dans le texte de I'ordon-
nance, soit en ajoutant dans 1'ordonnance une disposition selon
laquelle ies donnees a considerer comme essentielles seront indi-
quees de fa9on expresse dans les differents plans.

5. Pour 1'elaboration du plan communal de developpement et du
plan communal d'affectation du sol, les delais sont imposes par
1'Executif (art. 35 et art. 45 du projet). Eu egard ^ 1'importance de
ces plans dans le cadre general des procedures d'avis et de decision
en matiere de permis et de certificats, il est necessaire que
1'ordonnance fixe de maniere expresse ies delais dans lesquels le plan
communal de developpement et le plan communal d'affectation du
sol doivent etre etablis.

6. On peut se demander si 1'article 93 du projet n'est pas contraire
aux dispositions du Code civil, lequel ne pourrait pas etre modifie
par une ordonnance.



A-108/2- 90/91 - 628 - A-108/2 - 90/91

19. ADVIES VAN DE
«CHAMBRE DES URBANISTES DE BELGIQUE»

(Beroepsvereniging)

— Op het ontwerp van ordonnantie wordt gunstig gereageerd.

— De ge'mtegreerde planning is een zeer interessant punt.

— Wat het probleem van de gewestelijke ontsluiting betreft,
wordt er nergens in een instrument voor overleg tussen de drie
Gewesten voorzien.

— De hele tekst door stelt men een streven naar centralisatie
vast, waarbij men zich de vraag kan stellen of het in de huidige stand
van zaken denkbaar is dat de gewestelijke administratie aan al haar
verantwoordelijkheden het hoofd kan bieden.

— De beroepsprocedures mogen niet van dezelfde instantie
afhangen als de goedkeuring van het plan voor de afgifte van de
vergunning.

— Wat de indieners van projecten betreft (artikel 14), wenst de
CUB de criteria voor de aanwijzingen te kennen. Zij vraagt om over
de bepaling van deze criteria geraadpleegd te worden.

— In verband met de gewestelijke planning inzake ruimtelijke
ordening is het wenselijk dat de verienging van de prioriteiten van
het vorige ontwikkelingsplan zou worden mogelijk gemaakt.

19. AVIS DE LA
CHAMBRE DES URBANISTES DE BELGIQUE

(Union professionnelle)

— Le projet d'ordonnance rencontre un accueil favorable.

— La planification integree presente un grand interet.

— Concernant le probleme du cloisonnement regional, il n'appa-
ratt nulle part un moyen de concertation interregional entre les
3 regions.

— A travers tout le texte, on constate une volonte de centralisa-
tion au sujet de laquelle on peut se demander s'il est imaginable,
dans 1'etat des choses, que 1'administration regionale soit capable de
faire face a 1'ensemble de ses responsabilites.

— Les procedures de recours ne doivent pas relever du meme
pouvoir que 1'approbation du plan de delivrance du permis.

— Concernant les auteurs de projet (art. 14), la CUB souhaiterait
savoir quels sont les criteres sur lesquels seront faites les designa-
tions. Elle sollicite d'etre consultee pour la determination de ces
criteres.

— Concernant la planification regionale d'amenagement, il serait
souhaitable de permettre la prorogation des priorites du plan de
developpement anterieur.

BIJZONDERE ADVBEZEN AVIS PARTICULIERS

Dit ontwerp van ordonnantie heeft tot doel de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de planning en de stedebouw te
vervangen, die nog steeds van toepassing is op het grondgebied van
het Brusselse Gewest terwiji de twee andere Gewesten de vigerende
wetsbepalingen reeds hebben gewijzigd.

De bepalingen van nationaal belang worden echter - om begrijpe-
lijke redenen - niet in de nieuwe wet overgenomen. Er kan dus
worden gevreesd dat het gebrek aan coordinatie, dat reeds de
toepassing van de wet van 1962.kenmerkte, onder meer inzake de
gewestplannen, nog zai toenemen. Anderzijds heeft men het nodig
geacht in het nieuwe ontwerp verschillende essentiele punten van de
wet van 1962 te wijzigen, zonder veel rekening te houden met de
overeenkomstige wijzigingen in het Waalse en het Vlaamse Gewest,
wat de verwarring nog zai vergroten. Daartegenover staat dat het
ontwerp de fysische en de economische planning tracht te verzoe-
nen, wat vroeger zeker niet het geval was. Tenslotte maakt het
ontwerp een onderscheid tussen verordenende en richtinggevende
bepalingen waarbij het verduidelijkt dat «hoewel de richtinggevende
waarde van sommige bepalingen van de ontwikkelingsplannen geen
absolute verplichting tot resultaten creeert voor de overheid die ze
vaststelt, vormt zij niettemin een verbintenis wat de beoogde
doelstellingen en de gekozen wegen om die te bereiken, betreft. De
wijzigingen ervan impliceren dan ook noodzakelijkerwijze de wijzi-
ging van de plannen». Men begrijpt dat de gevolgen van dat
onderscheid slechts uit de ervaring zullen blijken. Dit impliceert een
automatische opheffing, op het einde van de legislatuurperioden,
van alle voorschriften die niet voor de bodembestemming gelden.'

Anderzijds kan de verwarring die indertijd de moeilijkheden van
de Brusselse Agglomeratie veroorzaakte, niet door een eenvoudig
onderscheid in de terminologie worden weggewerkt. Het ontwerp
voorziet in vier soorten van plannen':
— het gewestelijke ontwikkelingsplan, waarvan de duur met die van

een legislatuurperiode overeenstemt, en dat in de plaats komt
van een Brussels streekplan dat nooit werd goedgekeurd. De
beperkte gledigheidsduur van het nieuwe plan zai versnelde
uitwerkings- en goedkeuringsprocedures impliceren;

Le present projet d'ordonnance a pour but de remplacer la loi du
29 mars 1962 organique de 1'amenagement du territoire et de
I'urbanisme, seule encore d'application dans la Region bruxelloise
alors que les deux autres Regions ont deja modifie les dispositions
legates en vigueur.

Toutefois, les dispositions d'interet national ne sont pas reprises -
et pour cause - dans la nouvelle loi. On peut done craindre que
1'absence de coordination qui avait deja caracterise 1'application de
la loi de 1962 notamment en ce qui conceme les plans de secteurs ne
fasse qu'empirer. D'autre part, le nouveau projet a cru bon de
modifier plusieurs termes essentiels de la loi de 1962, sans trop se
soucier des modifications correspondantes en regions wallonne et
flamande, ce qui ne fera qu'augmenter la confusion. Par centre, le
projet tente de concilier planification physique et planification
economique, ce qui etait loin d'etre le cas precedemment. Enfin, le
projet fait la distinction entre dispositions reglementaires et disposi-
tions indicatives, tout en precisant que «si la valeur indicative de
certaines dispositions ne cree pas pour le pouvoir public qui les
arrete une obligation absolue de resultat, elle n'en constitue pas
moins pour lui un engagement quant aux objectifs vises et aux voies
choisies pour y parvenir. Aussi, leurs modifications impliquent
necessairement la modification des plans ». On comprend que ce n'est
qu'a^ 1'experience que 1'on verra les effets de cette distinction. Cela
implique une abrogation automatique a la fin des legislatures pour
toutes les perspectives sans effet sur 1'affectation du sol.

D'autre part, la confusion qui avait etc 1'objet des difficultes
passees de 1'Agglomeration de Bruxelles ne peut etre levee par une
simple distinction de vocabulaire. Le projet prevoit quatre types de
plans :
— le plan regional de developpement, dont la duree correspond a

celle d'une legislature, et qui remplace un plan regional bruxel-
lois qui n'avait jamais ete adopte. La duree limitee du nouveau
plan impliquera des procedures d'elaboration et d'adoption
accelerees;
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— het gewestelijke bestemmingsplan, dat het gewestplan zai ver-
vangen en de voormelde bepalingen zai aanvullen. Hier zai men
nog sneller moeten handelen, indien men wil dat die plannen een
concrete uitwerking krijgen. De inspanning echter om de econo-
mische perspectieven in de logica van de bestemmingsplannen in
te passen, kan alleen maar worden toegejuicht;

— het gemeentelijke ontwikkelingsplan, dat de bepalingen van het
gewestelijke ontwikkelingsplan verduidelijkt en aanvult. Dat
plan heeft geen verordenende waarde maar de naleving ervan is
noodzakelijk om diverse subsidies te krijgen;

— het bijzondere bestemmingsplan, vroeger bijzonder plan van
aanleg genoemd.

Zoals vroeger - en ik zie niet hoe men hieraan kan ontsnappen -
kunnen de moeilijkheden en de tegenstrijdigheden van de plannen-
hierarchie worden weggewerkt door de plannen tegelijkkertijd uit te
werken, zowel op het fysisch en economisch vlak als op dat van de
algemene en bijzondere bepalingen. In dit verband dient er gewezen
op het opduiken, in het gewestelijke ontwikkelingsplan, van priori-
taire mterventiegebieden van het Gewest. De inhoud van de nieuwe
bijzondere plannen wordt aangeyuld met bepalingen over de inten-
tienota's, de milieu-effectenrapportering, de raadpleging van de
bevolldng, de renovatie en de bescherming van het patrimonium.

De bepalingen inzake overieg worden versterkt, terwiji het aantal
advies-commissies wordt verminderd. De tennijnen voor de goed-
keuring van de plannen worden ingekort. Er wordt een Gewestelijke
Commissie opgericht waarvan de precieze bevoegdheden en de
samenstelling in de toepassingsbesluiten van de ordonnantie zullen
worden bepaald; zij is belast met het «verstrekken van advies over
de gewestelijke ontwikkelingsplannen, de gewestelijke bestem-
mingsplannen en de gemeentelijke ontwikkelingsplannen ».

De bepalingen inzake de bouwvergunning (die nu stedebouwkun-
dige vergunning wordt genoemd) en de verkavelingsvergunning zijn
strenger en preciezer dan in de wet van 1962; zij hebben onder meer
tot doel de wijzigingen en de bestemming van de gebouwen te
controleren, zeifs indien er geen enkele verbouwing is, de verwezen-
lijking van collectieve voorzieningen mogelijk te maken, enz.

Bijna alle goedkeurings-, geldigheidstermijnen, enz. worden
gewijzigd; de moeilijkheden die dit soort wijzigingen meebrengt,
zullen slechts uit de praktijk blijken.

Het probleem van de stedebouwkundige verordening (vroeger
bouwverordening genoemd) wordt ingewikkelder wegens het naast
elkaar bestaan van gewestelijke en gemeentelijke verordeningen.
Men begrijpt zeer goed de bedoeling van het Gewest, met name de
gemeenten de mogelijkheid te geven bijzondere en plaatselijke
verordeningen uit te werken die verschillen van de voorschriften van
een bijzonder plan; maar het naast elkaar bestaan van verschillende
verordeningen op eenzelfde grondgebied dreigt de opdracht van de
openbare besturen nog ingewikkelder te maken. Kortom, deze
ordonnantie is vol goede bedoelingen en tracht zowel de gebrekkige
working van de wet van 1962 te verhelpen als de fysische en
economische planning te verzoenen. Meer dan ooit zai men de boom
aan de vruchten kennen en de Executieven aan de toepassing van
hun beleidsintenties. Het blijft betreurenswaardig dat er drie wetge-
vingen in de plaats van een komen en dat er niet lijkt bepaald te zijn
de gewestelijke violen op elkaar af te stemmen.

Bovendien moet men het behoud betreuren van de vroegere
bepalingen van artikel 25 dat in zekere zin de onteigening wegens
particulier nut invoert, en het behoud van de uitzonderingsbepalin-
gen voor de bouwvergunningen die aan de openbare besturen
worden verleend, ondanks enkele kleine aanpassingen.

Tenslotte zai er een efficiente en goed bemande administratie
nodig zijn om een programma uit te voeren dat nog ambitieuzer is
dan dat van de wet van 1962,

— Ie plan regional d'affectation du sol, qui remplacera Ie plan de
secteur et completera les dispositions precites, il faudra encore
aller plus vite si on veut que ces plans aient un effet sur la realite.
Neanmoins, on ne peut que souscrire a cet effort d'inscrire les
perspectives economiques dans la logique des plans d'affectation;

— Ie plan.communal de developpement, qui precise et complete les
dispositions du plan regional de developpement. Ce plan n'est
pas reglementaire, mais son respect est indispensable pour
recevoir des aides publiques diverses;

— Ie plan particulier d'affectation du sol, anciennement appele plan
particulier d'amenagement.

Comme precedemment - et on voit mal comment y echapper - la
seule methode pour lever les difficultes et les contradictions de la
hierarchic des plans est la simultaneite de leur elaboration, aussi
bien au niveau physique et economique qu'a celui des dispositions
generates et particulieres. On notera a ce sujet 1'apparition, dans Ie '
plan regional de developpement, de zones d'interventions prioritai-
res de la Region. Le contenu des nouveaux plans particuliers est
complete par des dispositions sur les notes d'intention, les etudes
d'impact, la consultation des citoyens, la renovation et la protection
du patrimoine.

Les dispositions visant a la concertation sont renforcees, tandis
que le nombre des commissions consultatives est reduit. Les delais
d'approbation des plans sont reduits. II se cree une Commission
regionale dont les competences exactes et la composition seront
determinees par les arretes duplications de 1'ordonnance; elle est
chargee de «rendre un avis motive sur les projets de plan regional de
developpement, de plan regional d'affectation du sol et des plans
communaux de developpement».

Les dispositions relatives au permis de batir (rebaptise permis
d'urbanisme) et de lotir sont plus severes et plus precises que dans la
loi de 1962; elles visent notamment a controler les changements
d'affectation des immeubles meme si aucune transformation n'y est
apportee, a permettre la realisation d'equipements collectifs, etc.

Presque tous les delais d'approbation, de validite, etc., sont
modifies; seui 1'usage dira quelles difficultes entrame ce type de
modifications.

La question du reglement d'urbanisme (anciennement reglement
de batisse) se complique du fait de la coexistence de reglements
regionaux et de reglements communaux. On comprend bien 1'inten-
tion regionale, qui est de permettre aux communes d'elaborer des
reglements particuliers et locaux differents des prescriptions d'un
plan particulier; mais la coexistence de plusieurs reglements sur un
meme territoire risque de compliquer la tache des administrations.
En resume, une ordonnance pleine de bonnes intentions, et qui
tente de regler les vices de fonctionnement de la loi de 1962 en meme
temps que d'accorder planification economique et planification
physique. Plus que jamais, on jugera 1'arbre a ses fruits et les
executifs a 1'application de leurs intentions politiques. II reste
regrettable que trois legislations en remplacent une seule, et que rien
ne paraisse etre prevu pour accorder les violons regionaux.

II faut regretter en outre le maintien des dispositions anterieures
de 1'article 25 instaurant en quelque sorte 1'expropriation pour cause
d'utilite privee, et le maintien des dispositions d'exception pour les
permis de batir accordes aux pouvoirs publics, malgre quelques
amenagements de detail.

Enfin, il faudra une administration rapide et bien etoffee pour
suivre un programme plus ambitieux que celui que voulait suivre la
loi de 1962.
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POSITIEVE GEGEVENS ELEMENTS POSITIFS

De tekst werd Over het algemeen in juridisch opzicht nauwkeuri-
ger opgesteld dan de wet van 1962.

De uitgesproken relatie tussen economische en sociale bekom-
mernissen en planologische problemen stemt overeen met een
wens die vaak in beroepskringen werd geuit.

De ontwikkelingsplannen, die verbonden worden aan de zittings-
periodes, maken het mogelijk programma's en duidelijke richtlij-
nen vast te leggen voor de uitwerking van plaatselijke onderzoe-
ken.

Deze nieuwe wetgeving voert een groot aantal nieuwe plannen in,
en betekent dus een grote toevoer van opdrachten voor zeifstan-
dige stedebouwkundigen.

Le corps general du texte est redige avec une meilleure rigueur
juridique que la loi de 1962.

Le fait de lier expliciteraent des preoccupations economiques et
sociales aux problemes planologiques correspond a un souhait
souvent exprim^ par les milieux professionnels.

• Les plans de developpement, lies aux legislatures, permettront de
fixer des programmes et des directives precises pour 1'elaboration
des etudes locales,

• Cette nouvelle legislation introduit un grand nombre de plans
nouveaux, done une source importante de missions pour les
urbanistes independants.

NEGATEEVE GEGEVENS ELEMENTS NEGATIFS

Over het algemeen beperkt dit ontwerp de gemeentelijke autono-
mie ten overstaan van de hoofdstedelijke overheid.

De mogelijkheid om bepaalde vergunningen gedurende een jaar
te schorsen veroorzaakt een al te grote juridische onzekerheid.

De waaier van rechtsmiddelen Ujkt nodeloos ingewikkeld zowel
qua procedure als qua duur.

• De effectenstudies die men voorstaat zijn te weinig gedefinieerd
en dreigen te worden toevertrouwd aan een klein aantal gespecia-
liseerde bureau's, daar waar zij noodzakelijk deel moeten uitma-
ken van stedebouwkundige onderzoeken.

D'une maniere globale, ce projet reduit 1'autonomie communale
vis-a-vis du pouvoir regional.

La possibility de suspension pendant un an de certains permis
engendre une incertitude juridique exageree.

Le jeu des recours semble inutilement complexe, tant en proce-
dure qu'en duree.

Les etudes d'impact preconisees sont trop peu definies et risquent
d'etre confiees a un petit nombre de bureaux specialises, alors
qu'elles devraient faire partie integrante des etudes d'urbanisme.

TOELICHTING - MEMORIE VAN TOELICHTING . COMMENTAIRES - EXPOSE DES MOTIFS

Ruimtelijke ordening vergt zowel een economisch als een sociaal
vertrekpunt. Zij dient het behoud en de creatie van culturele en
esthetische onderdelen van het stadslandschap aan te moedigen,
onrechtstreeks onder meer door stadsvernieuwing.

Inzake stadsvernieuwing zijn de na te streven doelstellingen op dit
gebied des te moeilijker naarmate zij dwingend worden. Verplichtin-
gen die niet mogen leiden tot «nep»-oud, noodzakelijk behoud
hoeft geen obstakel te vormen voor een creatie.

Dit probleem verdient een aanpak qua ruimtelijke ordening en
moet niet worden beschouwd als louter een bouwprobleem.

Toegegeven, dit begrip wordt verondersteld als zonetype, maar ik
betreur dat men de zonetypes niet bepaalt.

Sommige verduidelijkingen van relaties lijken mij onmisbaar.

L'amenagement doit etre concu tant du point de vue economique
que social. II doit favoriser le maintien et la creation des composan-
tes culturelles et esthetiques du paysage urbain, elle sous-entend cela
notamment par la renovation urbaine.

En renovation urbaine, les objectifs qui devraient Stre signifies,
sont en ce domaine, d'autant plus difficiles qu'ils marquent des
contraintes. Contraintes qui ne peuvent aboutir a encourager le
faux-vieux, une necessaire preservation ne doit pas etre un obstacle
a la creation.

Ce probleme doit etre traitg comme amenagement du territoire et
non consider^ comme un strict probleme de construction.

J'admets que cette notion se sous-entend comme type de zone,
mais je trouve regrettable que 1'on ne definisse pas les types de zone.

II y a des precisions de relations qui me semblent indispensables.

ARTIKELEN ARTICLES

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan heeft dwingende kracht voor
bepalingen betreffende de bodembestemming en is richtinggevend
voor het overige, Dat is begrijpelijk, het gaat al bij al om een
richtplan, maar dit schept onduidelijkheid.

Le plan communal de developpement a force obligatoire pour des
dispositions relatives a 1'affectation du sol et est indicatif pour le
surplus. Ce qui se comprend, il agit somme toute comme plan
directeur, mais cela pose une ambiguite.

Bij het bijzonder gemeentelijk bestemmingsplan hoort een memo-
rie van toelichting, eigenUjk een nota over de doelstellingen, waarin
de programmering van het plan voorgeschreven wordt, deze pro-
grammering kan niet anders dan voorbereid worden in het onder-
zoeksdossier. Twee belangrijke begrippen die nergens tevoorschijn
komen.

Er is eveneens sprake van een effectennota, de bepalingen
betreffende de effectenbeoordeling zouden moeten uitgewerkt wor-
den.

Le plan particulier communal d'affectation du sol s'accompagne
d'un expose des objectifs, c'est en soi une note d'objectifs, qui dicte
la progi'animation du plan, cette programmation est preparee'
inevitablement par le dossier d'enquSte. Deux notions importantes
qui n'apparaissent pas.

II est question egalement d'une note d'incidence, les dispositions
relatives a 1'evaluation des incidences devraient etre developpees.

Kortom, het Ugt niet in mijn bedoeling al te zeer uit te weiden
maar men moet toch ook niets belangrijks overslaan. Men moet de
Executieve niet al te veel interpretatiemogelijkheden laten.

En bref, si je ne suis pas partisan de trop epiloguer, il ne faut pas
non plus escamoter des points ou considerations importantes. II ne
faut pas laisser trop d'interpretations a 1'Executif.
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20. ADVIES VAN HET NATIONAAL
CHRISTELIJK MTODENSTANDSVERBOND

(v.z.w.)

De ontwikkeling van de niimtelijke organisatie inzake huisves-
ting, openbaar domein en groenvoorziening, dient te gebeuren in
perfekt evenwicht met de economische planning. Wanneer de noden
des tijds een prioritaire benadering kunnen vragen van bet ene of
andere beleidsdomein, moet de ordonnantie toelaten dat het even-
wicht als een konstante tussen de beide - schijnbaar - tegengestelde
benaderingen wordt gevonden.

Voor onze organisatie is er echter een tegenstelling tussen de
economische planning en de ruimtelijke organisatie. De middenstan-
der en kleine ondernemer hebben alle belang bij een allesomvat-
tende stadsdynamiek inzake renovatie (in zijn ruimste betekenis)
gelet op het feit dat dit type van onderneming niet alleen een goede
inplanting behoeft, maar tevens een grote nood heeft aan (sociale en
economische) interaktie met zijn direkte omgeving.

De ruimtelijke planning dient een aantal belangrijke KMO-
prioriteiten in zich te dragen. Wij vragen in eerste instantie voorrahg
voor een ge'integreerde aanpak, met name een minimale loskoppe-
ling tussen woongebieden en economische sites. De middenstander
moet binnen de leefomgeving van burgers en kantoren de ruimte
krijgen voor handel en ambacht. Er mag geen desolate scheiding
komen tussen economie en leefomgeving. Dit zou leiden tot
versmachting van allerhande bestaande economische aktiviteiten, en
zou tevens het sociale weefsel van de stad aantasten.

Een tweede - even belangrijke - prioriteit ligt vervat in de
voorrang voor de kleine handelszaken. Te veel laten gemeentelijke
en gewestelijke overheden toe dat kapitaalkrachtige middens de
meest gunstige panden bezetten en via juridische technieken (fran-
chising e.d.) een economische afhankelijkheid creeren in de uitba-
ting. Gemeenten en gewesten moeten een pandenbeleid voeren,
gericht op de creatieve economische dynamiek van de inwoners van
de stad.

Winkelstraten moeten ook woonstraten worden. Teveel handels-
straten sterven uit na het .sluitingsuur. - ledere sociale aktiviteit is
verjaagd door de afwezigheid van bewoning op de verdiepingen. Dit
fenomeen leidt niet alleen tot een vervreemding tussen de handel en
de buurt, maar bovendien krijgt de kleine kriminaliteit meer kansen
wegens het gebrek aan sociale kontrole. De toegang tot de verdie-
pingen van handelspanden is ontegensprekelijk van zeer groot
belang.

De verfraaiing van straten en pleinen, eventueel in samenwerking
met de prive-sektor, kan het beeld van de stad alleen maar ten goede
komen.

De panden, weike toebehoren tot de overheid, moeten niet alleen
worden voorbestemd voor huisvesting. Ook middenstand moet - op
betaalbare wijze - aan zijn.trekken kunnen komen. Een regionale
strategic dringt zich op op dit vlak. Het gewestelijk ontwikkelings-
plan heeft hier een fundamentele betekenis.

De burger in het algemeen, de handelaar vanuit onze benadering
zoekt rechtszekerheid tegenover willekeur. In het verieden wist hij
genendele waaraan zich te houden. De ingewikkeldheid moet plaats
ruimen voor doorzichtigheid, zowel in de formele aanpak van de
ruimtelijke ordening als in de criteriabepalingen in de gewestelijke
en gemeentelijke bestemmingsplannen. Wij vrezen zo ondermeer
dat het creeren van een nieuwe terminologie voor bestaande - en
door de burger gekende - juridische begrippen, dit alleen voor
ingewijden de duidelijkheid zai vergroten. De burger zeive zai een
lange tijd nodig hebben om de nieuwe begrippen te kennen en te
beheersen. Er dringt zich een belangrijke informatiecampagne op!

Voor de middenstand en KMO zijn de bepalingen inzake de
milieuvergunning enorm belangrijk. De binding tussen de stede-
bouwkundige vergunning en de milieuvergunning is een absolute
prioriteit. Te vaak was de ondernemer het slachtoffer van de
tegenstrijdigheid tussen de toenmalige bouwvergunning en exploita-
tievergunning. Dit leidde veelal tot dramatische situaties onder de

20. AVIS DU «NATIONAAL
CHRISTELIJK MIDDENSTANDSVERBOND»

(a.s.b.1.)
Le developpement de 1'amenagement du terri'toire en termes de

logement, de domaine public et d'espaces verts doit se faire en
equilibre parfait avec la planification economique. Lorsque les
besoins du moment exigent une approche prioritaire de 1'une ou
1'autre matiere, 1'ordonnance doit faire en sorte quo 1'on puisse
trouver constamment un equilibre entre les deux approches, appa-
remment opposees.

Pour notre organisation cependant, il n'y a pas d'opposition entre
la planification economique et 1'amenagement du territoire. Le
commercant et le petit entrepreneur ont tout interet a une dynami-
que urbaine complete en matiere de renovation (dans son sens le
plus large), paree que ce type d'entreprise a besoin d'une bonne
implantation mais aussi d'une interaction (sociale et economique)
avec son environnement direct.

La planification spatiale doit repondre a un certain nombre de
priorites importantes pour les PME. Nous demandons en premiere
instance que 1'on donne la priorite a une approche integree, a savoir
une separation minimale entre les zones d'habitation et les sites
economiques. L'independant doit disposer d'espaces suffisants pour
le commerce et 1'artisanat parmi les habitants et les bureaux. II serait
affligeant qu'on separe 1'economie de 1'environnement, provoquant
ainsi la disparition de toutes sortes d'activites economiques existan-
tes et affectant egalement le tissu social urbain.

II est tout aussi important de reserver la priorite aux petits
commerces. Les pouvoirs communaux et regionaux autorisent trop
souvent les milieux fortunes a occuper les immeubles les mieux
situes et, par des techniques juridiques (franchisage, etc.), a creer
une dependance economique de 1'exploitation. Les communes et les
regions doivent mener une politique immobiliere conforme a la
dynamique economique creatrice des habitants de la ville.

Les rues commergantes doivent egalement devenir des rues
habitees. Trop de rues commercantes s'eteignent apres 1'heure de
fennerure. Toute activite sociale a ete chassee par 1'absence
d'habitation aux etages, ce qui provoque une rupture entre le
commerce et les habitants et laisse une plus grande latitude a la
petite criminalite en raison de 1'absence de contr61e social. L'acces
aux etages des immeubles commerciaux est incontestablement d'une
tres grande importance.

L'embellissement des rues et des places, eventuellement en
collaboration avec le secteur prive, ne petit qu'ameliorer 1'image de
la ville.

Les immeubles qui sont propriete du secteur public ne doivent pas
etre destines exclusivement a du logement. Les independants
doivent aussi y trouver leur compte, et a des prix raisonnables. Une
strategic regionale s'impose dans ce domaine. A cet egard, le plan
regional de developpement a une importance fondamentale.

Le citoyen en general et le commer9ant de notre point de vue
recherchent la securite juridique pour faire piece a 1'arbitraire. Dans
le passe, nul ne savait a quel saint se vouer. La complexite doit faire
place a la transparence tant dans 1'approche formelle de 1'amenage-
ment du .territoire que' pour la fixation de criteres des plans
regionaux et communaux d'affectation du sol. Nous craignons
notamment qu'en creant une nouvelle terminologie pour remplacer
des notions juridiques existantes; connues du citoyen, on ne rende
les choses plus comprehensibles qu'aux inities. II faudra beaucoup
de temps au citoyen pour connattre et maltriser les nouveaux
concepts. Une campagne d'information d'envergure s'impose!

Les dispositions relatives a 1'autorisation anti-pollution sont tres
importantes pour les classes moyennes et les PME. Le lien entre le
permis d'urbanisme et 1'autorisation anti-pollution est une priorite
absolue. Trop souvent, 1'entrepreneur a ete la victime de la
contradiction entre 1'ancien permis de batir et 1'autorisation d'ex-
ploitation, ce qui a souvent conduit a des situations dramatiques
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vorm van verlies van investeringen, zeifs faillissementen. De ordon-
nantie moet voorzien dat eike stedebouwkundige vergunning wordt
geschorst tot aflevering van de definitieve milieuvergunning (en
omgekeerd). De koppeling biedt elkeen duidelijkheid en rechtsze-
kerheid. Absolute voorwaarde is evenwel dat de procedures kort
zijn en onder jarenlange wachttijden, die eike economische aktiviteit
in de kiem zouden smoren.

Het NCMV vreest de concurrerende krachten binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De regionale beleidsdomeinen sluiten zeer
dicht aan bij, overlappen zeifs de gemeentelijke taken en bevoegd-
heden. De planindeling, zoals voorzien in de voorgelegde ordonnan-
tie, omvat weliswaar een theoretische scheiding tussen beide
niveaus, maar het valt te vrezen dat de burger zai worden geconfron-
teerd met een machtsstrijd tussen de politick niveau's binnen de
ruimtelijke ordening. Teveel voorbeelden - binnen de huidige
wetgeving - staven dit, De grondwettelijke vastlegging van de
grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn hieraan natuur-
lijk niet vreemd. Er mag echter geen strijd om de macht worden
gevoerd binnen dit kleine territorium. Daarom dient ook elkeens rol
duidelijk te worden omschreven binnen dit ordonnancerend initia-
tief.

telles que la perte d'investissements voire meme la faillite. L'ordon-
nance doit prevoir la suspension de chaque permis d'urbanisme
jusqu'a la delivrance de 1'autorisation anti-pollution definitive (et
inversement). La mise en relation des deux permis donne a chacun
clarte et securite juridique. Toutefois, il est indispensable que les
procedures soient courtes. Des delais d'attente de plusieurs annees
etoufferaient dans 1'ceuf toute activite economique.

Le «NCMV» craint les forces concurrentes au sein de la Region
de Bruxelles-Capitale. Les matieres regionales sont tres proches des
missions et competences communales et les recouvrent meme. La
hierarchic des plans prevue dans 1'ordonnance contient, il est vrai,
une separation theorique entre les deux niveaux mais il est a craindre
que le citoyen ne soil confront^ a une lutte de pouvoir entre les
niveaux politiques responsables de 1'amenagement du territoire.
Trop d'exemples dans la legislation actuelle le conBrment. La
fixation constitutionnelle des limites de la Region de Bruxelles-
Capitale n'y est, cela va de soi, pas etrangere. Toutefois, il ne pent
pas y avoir de lutte de pouvoir sur ce petit territoire; c'est pourquoi
le r61e de chacun doit etre defini clairement dans cette ordonnance,
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21. ADVIES VAN DE RAAD
VOOR HET LEEFMILIEU VAN HET

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST

21. AVIS DU CONSEIL
DE L'ENVIRONNEMENT

DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

De Raad voor het Leefmilieu verheugt zich over de indiening van
een ontwerp van ordonnantie in deweike de princiepen van de
democratisering van de ruimtelijke ordening opnieuw verzekerd
worden en die aan het Brusselse Gewest een middel geeft dat
bevoegd is zijn gebied op een dynamische manier te beheren door de
oprichting van ontwikkelingsplannen naast de traditionele bestem-
mingsplannen.

Le Conseil de 1'Environnement se rejouit du depot d'un projet
d'ordonnance dans lequels sont reaffirmes les principes d'une
democratisation de 1'amenagement du territoire et qui dote la
Region Bruxelloise d'un instrument apte a gerer son territoire de
maniere dynamique par la creation de plans de developpement a
c6te des traditionnels plans d'affectation du sol.

De Raad geeft het volgende advies : Le Conseil de 1'Environnement donne 1'avis suivant :

1. De Raad voor het Leefmilieu stelt een nauwkeuriger definitie
van doelstellingen voor overgenomen in art. 2 en die als volgt zou
moeten opgesteld worden : «Deze ontwikkeling is zowel econo-
misch, sociaal, esthetisch als kultureel opgevat en heeft tot doel de
bescherming en de verbetering van natuurlijk en historisch patrimo-
nium alsook de bescherming van het leefmilieu, en de bodem zuinig
te beheren ».

2. Gewestelijk ontwikkelingsplan en gewestelijk bestemmings-
plan : De Raad voor het Leefmilieu trekt de aandacht op de
ingewikkeldheid van het juridisch systeem die voortkomt uit de
planning van vier niveaus georganiseerd door het ontwerp van
ordonnantie.

De mogelijke relaties en wisselwerkingen tussen ontwikkelings-
plannen en bestemmingsplannen, op gewestelijk niveau als op
gemeentelijk niveau, zijn inderdaad ver van de duidelijkheid
opgeeist door de memorie van toelichting.

De Raad dringt aan opdat het gewestelijke ontwikkelingsplan een
document van objectieven blijft dat alleen het overheidsapparaat
bindt. De eventuele veranderingen, dat het in de bestemmingsplan-
nen aanbeveelt, zullen derhalve strikt ondergeschikt zijn aan de
uitwerking van de procedures eigen aan de wijziging van deze
laatsten.

De verordendende waarde zai alleen aan de bestemmingsplannen
voorbehouden worden die derhalve een normatief systeem op twee
niveaus instellen : het gewestelijke bestemmingsplan en de gemeen-
telijke bestemmingsplannen.

De BRAL dient een minderheidsnota in betreffende dit punt.

3. De Raad voor het Leefmilieu meent dat de bevoegdheden, die
aan de « Gewestelijke ontwikkelingscommissie» verleend werden, te
ruim zijn.

Het ontwerp van ordonnantie'maakt inderdaad van deze Commis-
sie het hoogste adviesorgaan voor alle economische, sociale zaken of
leefmilieuzaken die alleen de objectieven van de ruimtelijke orde-
ning betreffen.

De Raad meent dat, in elk opzicht, de economische en sociale
problemen enerzijds en de zaken in verband met het leefmilieu
anderzijds verplicht aan het voorafgaande advies van de bevoegde
raden van advies moeten onderworpen worden, om het even dat het
de Brusselse Economische en Sociale Raad, de Raad voor het
Leefmilieu of de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud betreft.
Het advies van deze laatsten moet inderdaad het werkgebied van de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie samenstellen die de doelstel-
lingen zai bepalen die voortkomen wat betreft de ruimtelijke
ordening.

De Raad trekt de aandacht op de afwezigheid van criteria
aangewezen aan de Executieve om de samenstelling van de Gewes-
telijke Ontwikkelingscommissie te bepalen.

1. Le Conseil de 1'Environnement propose une definition plus
precise des objectifs repris a 1'article 2, qui devrait etre redigee
comme suit : «Ce developpement est concu tant au point de vue
economique, social, esthetique et culturel que dans le but de
preserver et d'ameliorer la sauvegarde du patrimoine naturel et
historique ainsi que 1'environnement de la Region, et de gerer son
sol avec parcimonie».

2. «Plan de developpement regional et plan d'affectation du
sol» ; Le Conseil de 1'Environnement souligne la complexite du
systeme juridique qui resulte de la planification a quatre niveaux,
organisee par le projet d'ordonnance.

Les relations et interactions possibles entre plans de developpe-
ment et plans d'affectation du sol, au niveau regional comme au
niveau communal, sont en effet loin de conduire a la clarte
revendiquee par 1'expose des motifs.

Le Conseil insiste pour que le plan de developpement regional
reste un document d'objectif liant les seuls pouvoirs publics. Les
eventuelles modifications qu'il preconise dans les plans d'affectation
du sol devront des lors etre strictement subordonnees &. la mise en
ceuvre des procedures propres S. la modification de ces derniers.

La valeur reglementaire doit etre reservee aux seuls plans
d'affectation du sol qui constituent des lors un systeme normatif a
deux niveaux : le plan regional d'affectation du sol et les plans
communaux d'affectation du sol.

Ce point fait 1'objet d'une note de minorite du BRAL en annexe.

3. Le Conseil de 1'Environnement estime que les competences
conferees a la « Commission regionale de Developpement» sont trop
larges.

Le projet d'ordonnance fait en effet de cette Commission 1'organe
souverain de consultation pour toutes questions economiques,
sociales ou d'environnement, questions qui se ,voient des lors
approchees en fonction des seuls objectifs de la politique d'amenage-
ment du territoire.

Le Conseil estime qu'en tout etat de cause, les questions
economiques et sociales d'une part et les questions liees & 1'environ-
nement d'autre part doivent etre obligatoirement soumises a 1'avis
prealable des conseils consultatifs competents, qu'il s'agisse du
Conseil economique et social regional bruxellois, du Conseil de
1'Environnement ou du Conseil Superieur bruxellois de la Conserva-
tion de la Nature. L'avis de ces derniers doit en effet constituer le
cadre de travail de la Commission regionale de Developpement qui
definira les orientations qui en resultent en matiere d'amenagement
du territoire.

Le Conseil souligne d'autre part 1'absence de criteres assignes a
1'Executif pour definir la composition de la Commission regionale de
Developpement.
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Hi) acht het noodzakelijk dat de regels voor de samenstelling van
de Commissie door de ordonnantie worden bepaald, in navolging
van art. 7 van de wet van 1962 en dat in elk opzicht een delegatie van
de Raad voor het Leefmilieu er verzekerd wordt.

4. De Raad trekt ten laatste de aandacht op de nadelen van een
planning van de ruimtelijke ordening waarvan de periodiciteit alleen
zou afhangen van de politieke afwisseling die uit de gewestelijke
verkiezingen voortkomt.

De ruimtelijke ordening moet inderdaad veranderen in verband
met sociale, economische of leefmilieu context en de evolutie van
deze context valt noodzakelijk niet samen met de verkiezingstermij-
nen.

De Raad stelt derhalve voor dat het gewestelijke ontwikkelings-
plan in werking blijft tot er verandering of vervanging komt door een
ander plan.

5. De Raad wenst dat de awezenlijke gegevens» van de geweste-
lijke plannen, voorzien in de bepalingen van art. 37 en 47,
nauwkeurig omschreven worden.

Het is nodig dat de hierarchic tussen de bestemmingsplannen
duidelijk wordt zodanig dat de lagere plannen alleen de bepalingen
van het hogere plan mogen nauwkeurig omschrijven en het even-
wicht van de hogere planfuncties eerbiedigen.

6. De Raad vraagt dat de evaluatie van de effecten op het
leefmilieu in de ordonnantie wordt geintegreerd en dat, daarom, het
ontwerp van ordonnantie betreffende de effectenvergunning en de
milieuvergunning aan de Gewestraad tegelijkertijd wordt voorge-
legd.

7. De Raad stelt de vraag betreffende het negatieve vermoeden
inzake gemeentelijke plannen of vergunning en stelt voor dat
bepalingen worden genomen om de Executieve te dwingen te
beslissen en haar beslissing te motiveren. In geval van overschrijding
van termijn, stelt hij voor dat de Gewestraad erover toegelicht
wordt.

8. In geval van vellen van bomen, wenst de Raad een verlichting
van de procedure en de herneming in de ordonnantie van art. 44 van
de wet van 1962. Bovendien, gelooft hij dat het noodzakelijk is
bijzondere bepalingen te voorzien in geval van verbouwingen die de
oppervlakte van groene zones zou verminderen.

9. De raadplegingen en de openbare onderzoeken betreffende de
uitwerkingsplannen moeten zo kort mogelijk na de start der
procedures beginnen.

10. Betreffende art. 74, § 1, stelt de Raad zich vragen over de
betekenis van de term «bij uitzondering». Hij zou wensen dat de
uitzonderlijke voorwaarden die de eigenaars van een deel van een
huizenblok moeten vervullen om het onteigeningsrecht van het hele
huizenblok te bekomen. zouden verduidelijkt worden.

II estime indispensable que les regles de composition de la
Commission soient determinees par 1'ordonnance, a 1'instar de
1'article 7 de la loi de 1962 et qu'en tout etat de cause, une delegation
du Conseil de 1'Environnement y soit assuree.

4. Le Conseil souligne enfin les inconvenients d'une planification
de 1'amenagement du territoire dont la periodicite serait uniquement
fpnction de 1'alternance politique resultant des elections regionales.

L'amenagement du territoire doit en effet evoluer en fonction du
contexte social, economique ou de I'environnement et 1'evolution de
ce contexte ne coincide pas necessairement avec les echeances
electorales.

Le Conseil propose des lors que le plan regional de developpe-
ment reste en vigueur jusqu'a sa modification ou son remplacement
par un autre plan.

5. Le Conseil de 1'Environnement souhaite que soient precisees
les «donnees essentielles» des plans regionaux prevues dans les
dispositions des art. 37 et 47.

II taut que la hierarchic entre les plans d'affectation du sol soit
claire de telle maniere que les plans inferieurs ne puissent que
preciser les dispositions du plan superieur en respectant 1'equilibre
des fonctions du plan superieur.

6. Le Conseil de 1'Environnement demande que 1'evaluation des
incidences sur I'environnement soit integree dans 1'ordonnance et
qu'& cette fin, le Conseil regional soit aussi saisi simultanement du
projet d'ordonnance relatif au permis d'incidence et au permis
d'environnement.

7. Le Conseil de 1'Environnement s'interroge quant a la presomp-
tion negative en matiere de plans communaux ou de permis et
propose que des dispositions soient prises afin que 1'Executif doive
decider et motiver sa decision. En cas de depassement de delai, il
suggere que le Conseil Regional en soit aviso.

8. Dans le cas d'abattage d'arbres, le Conseil souhaite un
allegement de la procedure et la reprise dans 1'ordonnance de
1'art. 44 de la loi de 1962. En outre, il croit qu'il y a lieu d'appliquer
des dispositions particulieres dans le cas de transformations qui
diminueraient la surface des espaces verts.

9. La consultation et les enquetes publiques relatifs a 1'elabora-
tion des plans doivent commencer le plus en amont possible des
procedures.

10. En ce qui concerne 1'article 74, § I", le Conseil s'interroge sur
la signification des termes «a titre exceptionnel*. II souhaiterait que
soient explicitees les conditions exceptionnelles que doivent remplir
les proprietaires d'une partie d'un Hot pour obtenir le droit
d'exproprier la totalite de cet tlot.

UIT BRAL-STANDPUNT EXTRAIT DE L'AVIS DU «BRAL»

Ordonnantie houdende organisatie van de planning en de stedebouw

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan zai reglementaire kracht
hebben, wat betreft de bepalingen inzake bodembestemming. Voor
BRAL is dit noodzakelijk, zoniet zai de Executieve nooit in staat
zijn haar beleid werkelijk tot uitvoering te brengen. Indien alle
bepalingen van het gewestelijk Ontwikkelingsplan slechts richtingge-
vend zijn en wanneer ze slechts juridisch bindend kunnen worden in
een latere uitwerking in bodembestemmingsplannen zai er steeds
een probleem van rechtszekerheid bestaan en zai er een tekort aan
middelen zijn om een beleid uit te voeren.

Ordonnance organique de la planification et de 1'urbanisme

Le plan regional de developpement aura force reglementaire pour
ce qui est des dispositions en matiere d'affectation du sol. Le BRAL
estime ce point necessaire, sans quoi 1'Executif ne sera jamais a
meme de mettre reellement sa politique a execution. Si toutes les
dispositions du plan regional de developpement sont seulement
indicatives et ne deviennent juridiquement contraignantes que par
leurs effets ulterieurs dans les plans d'affectation du sol, il y aura
toujours un probleme de securite juridique et un manque de moyens
pour 1'execution d'une politique.
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Om de rechtszekerheid niet in het gedrang te brengen moet er een
betere opiossing gevonden worden voor de overgangsperioden (cfr.
artikel 21). Zoals het nu geformuleerd werd heeft art. 21 een
vakuiim tot gevolg. Voor grote investeringen kan dit gewenst zijn,
om de uitvoering van het ontwikkelingsplan niet in het gedrang te
brengen. Voor de woonzekerheid echter kan dit een bedreiging
betekenen. BRAL vraagt dat voor de overgangsperioden tussen
ontwerp-ontwikkelingsplan en definitief ontwikkelingsplan een juri-
dische opiossing gevonden wordt, zodat grote veranderingen onmo-
gelijk zijn, maar dat «het gewone leven» verder mogelijk kan
blijven, dat instandhoudingswerken aan woningen vb. kunnen
uitgevoerd worden.

Pour ne pas porter atteinte & la securite juridique, il faut trouver
une meilleure solution pour les periodes de transition (cfr. arti-
cle 21). Tel qu'il est formule actuellement, 1'article 21 entralne un
vide juridique. Cela peut etre souhaitable pour des investissements
importants, afin de ne pas hypothequer Ie plan de developpement.
Mais ce vide juridique peut representer une menace pour la securite
en matiere de logement. Le BRAL demande qu'il soit trouve, pour
les periodes de transition entre le projet de plan de developpement
et le plan de developpement definitif, une solution juridique
empechant de grands changements mais permettant a la «vie
normale» de se poursuivre, permettant par exemple 1'execution de
travaux d'entretien et de renovation a des habitations.
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22. ADVIES VAN DE
BRUSSELSE FEDERATIE VOOR STEDEBOUW

De Raad van Bestuur van de Brusselse Federatie voor Stede-
bouw, in plenaire vergadering bijeengekomen, heeft besloten het
onderzoek van het hierboven vermeld ontwerp van ordonnantie toe
te vertrouwen aan een werkgroep bestaande uit de volgende leden :
Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, Voorzitter, Mevrouw Van-
dervreecken (Verzekeringen Groep A.G.); de heren Pierre Merten,
Ondervoorzitter; Raymond Beckers, Bestuurder : Teddy Lacroix,
Bestuurder; Christian Lasserre, Bestuurder; Jean Van Damme,
Bestuurder; J. van Doosselaere, Bestuurder; F. Seutin, Bestuurder-
Secretaris-Generaal.

Na gedetailleerde ontleding van het ontwerp, heeft deze groep
zijn besluiten voorgelegd aan de Raad van Bestuur die, in plenaire
zitting vergaderd op maandag, 13 mei, de volgende conclusies heeft
goedgekeurd :

22. AVIS DE LA FEDERATION
BRUXELLOISE DE L'URBANISME

Le Conseil d'Administration de la Federation bruxelloise de
1'Urbanisme, reuni en seance pleniere, a decide de confier 1'analyse
du projet d'ordonnance sous rubrique a un groupe de travail
compose des membres suivants :
Madame Annemie Neyts-Uyttebroeck, President; M°" Vandervree-
cken (Assurances Groupe A.G.); MM. Pierre Merten, Vice-Presi-
dent; Raymond Beckers, Administrateur; Teddy Lacroix, Adminis-
trateur; Christian Lasserre, Administrateur; Jean Van Damme,
Administrateur; J. van Doosselaere, Administrateur; F. Seutin,
Administrateur-Secretaire general.

Apres une analyse detaillee du projet, ce groupe de travail a
soumis ses conclusions au Conseil d'Administration qui, reuni en
seance pleniere le lundi 13 mai, a adopte les conclusions suivantes ;

Inleiding

Alvorens over te gaan tot de gedetailleerde kritische ontleding van
het ontwerp van ordonnantie, dienen vijf belangrijke bedenkingen te
worden vooropgesteld.

Preambule

Avant de proceder & 1'analyse critique detaillee du projet d'ordon-
nance, il convient de mettre en exergue cinq objections majeures.

1. Rangorde van de plannen (artikelen 16, 17, 25, 26 en 27)

De filosofie die aan de basis ligt van het gewestelijk ontwikkelings-
plan en van het gewestelijk bestemmingsplan, zou grondig moeten
herzien worden.

Beide plannen zouden kunnen versmolten worden tot een docu-
ment bestaande 'uit twee luiken. .

De gewestelijke doelstellingen, opties en prioriteiten zouden
weergegeven worden in een uitvoerige tekst, gei'llustreerd aan de
hand van een grafisch document vooral wat de bestemmingsopties
betreft. Dit document zou betrekkelijk schematisch blijven. Zoals
het voorzien wordt in het ontwerp van ordonnantie, zou het in feite
zowat hetzelfde zijn als het huidige sectorieel plan. Bijgevolg zou dit
document gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot dezelfde toepas-
singsmoeilijkheden als in het verleden. Het nut ervan blijkt dus
overbodig, wel te verstaan voor zover het gewestelijk ontwikkelings-
document voldoende volledig is en de inzichten van de Executieve
duidelijk tot uitdrukking brengt.

Aldus opgevat, zou dit (nader te omschrijven) document als
richtlijn dienen voor de gemeentebesturen bij het opmaken van hun ,
plannen.

In een stedelijk gewest waarvan de oppervlakte maar 16.200
hectare bedraagt, waar de problemen noodzakelijkerwijs beperkt
zijn in de ruimte en in het algemeen volledig gekend door alle
partners, is het absoluut nodig, naar vereenvoudiging te streven
door het verplicht verminderen .van het aantal plannen met regle-
menterende kracht, dit teneinde de conflicten te vermijden, ontstaan
uit hun rangorde en/of uit hun tegenstellingen.

Het gewestelijk document zou geen enkele verplichtende noch
reglementerende kracht hebben, zoals in de conclusies gepreciseerd
wordt.

1. Hierarchic des plans (articles 16, 17, 25, 26 et 27)

La philosophic & la base du plan regional de developpement et du
plan regional d'affectation devrait etre londamentalement repensee.

Ces deux plans pourraient etre fusionnes en un seui document
comprenant deux volets.

Les objectifs, options et priorites regionales seraient traduits dans
un texte circonstancie, illustre par un document graphique pour ce
qui concerne notamment les options d'affectation. Ce document
resterait relativement schematique. Tel qu'il est prevu dans le projet
d'ordonnance, il serait en fait 1'equivalent de 1'actuel plan de
secteur. Ce document risquerait par consequent de faire nattre les
memes difficultes d'application que par le passe. Son utilite paratt
done superflue pour autant, bien entendu, que le document regional
de developpement soil suffisamment complet et affirme clairement
les intentions de 1'Executif.

Concu de la sorte, ce document (a qualifier) servirait de guide aux
administrations communales pour dresser leurs plans.

Dans une ville-region dont la superficie n'est que de 16.200
hectares, ou les problemes sont forcement limites dans 1'espace et en
general parfaitement connus de tous les partenaires, il est imperatif
de tendre vers la simplification en diminuant obligatoirement le
nombre de plans ayant force reglementaire, ceci afin d'eviter les
conflits nes de leur hierarchic et (ou) de leurs contradictions.

Le document regional n'aurait aucune force obligatoire ni regle-
mentaire, ainsi qu'il est precise dans les conclusions.

2. Artikel 124, alinea 2 van het ontwerp

Er dienen twee gevallen beschouwd te worden, naargelang er al
dan niet een bijzonder plan van grondbestemming bestaat.

1. Er is geen bijzonder plan : de afgevaardigde ambtenaar moet
binnen de dertig dagen uitspraak kunnen doen. Doet hij dit niet, dan

2. Article 124 alinea 2 du projet

Deux cas sont & envisager selon qu'il y ait plan particulier
d'affectation du sol ou non.

1. II n'y a pas de plan particulier : le fonctionnaire-delegue doit
pouvoir statuer dans les trente jours. S'il ne le fait pas, 1'absence de
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moet de ontstentenis van een beslissing gelijkgesteld worden met
een gunstige beslissing. Het tegengestelde voorzien komt neer op het
aanmoedigen van de gemakkelijkheidsoplossing en ontslaat het
Gezagsorgaan dat een beslissing moet nemen van de verplichting om
zijn houding te motiveren.

2. Er is een bijzonder plan : in geval van ontstentenis van een
beslissing binnen de dertig dagen, moet de aanvrager de werken
kunnen uitvoeren of de handelingen verrichten die het voorwerp
hebben uitgemaakt van zijn aanvraag, wel te verstaan mits hij zich
gedraagt naar de bepalingen van het of de goedgekeurde plannen.

3. Het College van Stedebouw (artikelen 125 tot 134)
Aangezien de bestendige deputatie met meer aangepast is aan de

nieuwe institutionele structuren van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest, kondigt de uiteenzetting van de redenen het oprichten aan
van een College van Stedebouw, zodat de burgers hetzelfde aantal
mogelijkheden tot verhaal behouden tegen de administratieve
beslissingen inzake Stedebouw.

Blijit de vraag of het absoluut nodig is om de beide niveaus van
verhaal in stand te houden, die aanleiding geven tot een zeer lange
procedure, zonder noodzakelijkerwijs aan de aanvragers meer
kansen te bieden op een gunstig gevolg aan hun verhaal, aangezien
op het niveau van de Executieve elk verhaal onderzocht wordt door
de Administratie van Stedebouw, weike reeds een standpunfingeno-
men heeft bij het aanvankelijk onderzoek van het dossier van de
vergunningsaanvraag.

Het schijnt dus logisch om maar een Beroepscomniissie te
voorzien, en deze zou voorgezeten worden door een magistraat en
bestaan .uit vier leden, waarvan een vertegenwoordiger van de
Executieve, een van de prive-sector, een van de Gemeente, en een
personaliteit met een algemeen bekende ervaring inzake Stede-
bouw, en die deel uitmaakt noch van het Gemeentebestuur, noch
van het Gewestbestuur. Deze Commissie zou de Administratie van
Stedebouw evenals de aanvragers aanhoren, indien deze daartoe de
wens hebben uitgedrukt.

De Commissie zou in elk geval uitspraak doen binnen de 75
dagen, en haar beslissing zou definitief en zonder verhaal zijn. Bij
gebrek aan mededeling van de beslissing binnen die termijn, zou
artikel 133 van het ontwerp van ordonnantie van kracht worden.

4. Overlegcommissie (artikel 11)
De overlegprocedure (koninklijk besluit van 5 november 1979) is

ontstaan uit de verplichting om bepaalde voorschriften van het
sectorieel plan in verband met grafische bestemmingen weike niet
overeenstemmen met werkelijke bestemmingen, aan te passen,
aangezien het plan getekend werd onder globalisatie van diverse
bestaande situaties.

Via het openbaar onderzoek en het Overlegcomit6 - waarin
overigens enkel vertegenwoordigers van besturen of van parastata-
len zetelen - is men tot zulke afwijkingen gekomen dat het plan
praktisch al zijn inhoud kon ontnomen worden en bijgevolg de
juridische zekerheid niet meer kon bieden, door de burgers gewenst.
De Overlegcommissies zijn als dusdanig in hun opdracht te kort
geschoten, aangezien de aanvragers enkel gehoord werden en geen
deel uitmaakten van de Commissie (of er niet in vertegenwoordigd
werden).

Alinea 4 van artikel 11 van het ontwerp van ordonnantie machtigt
de Executieve tot het samenstellen, het inrichten en het laten
werken van de Commissies.

Om de juridische zekerheid te waarborgen, zou de ordonnantie de
principes van die samenstelling moeten bepalen.

5. Termijn voor het advies van de afgevaardigde ambtenaar (artikel
115)

Zoals we gezegd hebben bij artikel 124, zou in het ontwerp van
ordonnantie de termijn waarbinnen de afgevaardigde ambtenaar zijn
advies dient uit te brengen, precies moeten bepaald worden. De
huidige termijn van 35 dagen wordt als een theoretische termijn
beschouwd en bijna nooit meer in acht genomen.

decision doit etre assimilee a une decision favorable. Prevoir Ie
contraire revient a encourager la solution de facilite et soustrait
1'Autorite, chargee de la prise de decision, a^ 1'obligation de motiver
son abstention.

2. H y a plan particulier : en cas d'absence de decision dans les
trente jours, Ie demandeur doit pouvoir executer les travaux ou
accomplir les actes ayant fait 1'objet de sa demande, en se confor-
mant, bien sflr, aux dispositions du ou des plans, approuves.

3. Le College d'Urbanisme (articles 125 a 134)
La Deputation permanente n'etant plus adaptee aux nouvelles

structures institutionnelles de la Region de Bruxelles-Capitale,
1'expose des motifs annonce la creation d'un College d'Urbanisme
pour permettre aux citoyens de conserver le memo nombre de
recours centre les decisions administratives en matiere d'Urbanisme.

La question se pose de savoir s'il faut absolument maintenir les
deux niveaux de recours qui entrament une procedure tres longue
sans necessairement donner plus de chance aux requerant de voir
leur recours aboutir puisqu'au niveau de 1'Executif, les recours sont
instruits par 1'Administratiori de 1'Urbanisme qui a deja pris position
lors de 1'examen initial du dossier de demande de permis.

II apparatt done logique de ne prevoir qu'une seule Commission
d'Appel qui serait presidee par un magistral et composee de quatre
membres dont un representant 1'Executif, un le secteur prive, un la
Commune ainsi qu'une personnalite ayant une experience notoire en
matiere d'Urbanisme et ne faisant partie ni de 1'Administration
communale ni regionale. Cette Commission entendrait 1'Admini-
stration de 1'Urbanisme ainsi que les requerants s'ils en ont exprime
le desir.

La Commission statuerait, dans tous les cas, endeans les 75 jours
et sa decision serait definitive et sans appel. A defaut de notification
de la decision dans ce delai, 1'article 133 du projet d'ordonnance
serait d'application.

4. Commission de concertatlon (article 11)
La procedure de concertation (arrete royal du 5 novembre 1979)

est nee de 1'obligation d'adapter certaines prescriptions du plan de
secteur inherentes a des affectations graphiques ne correspondant
pas a des affectations reelles, le plan ayant etc dessine en globalisant
differentes situations existantes.

Par le biais de 1'enquete publique et de la Commission de
concertation - ou ne siegent d'ailleurs que des representants
d'administrations''ou de parastataux - 1'on en est arrive a^ des
derogations telles que le plan pouvait pratiquement etre vide de son
contenu et, par consequent, ne plus offrir la securite juridique
souhaitee par les citoyens. Telles qu'elles, les Commissions de
concertation ont failli a leur mission, les demandeurs n'etant
qu'entendus et ne faisant pas partie de la Commission (ou n'y etant
pas representes).

L'alinea 4 de 1'article 11 du projet d'ordonnance delegue a
1'Executif la composition, 1'organisation et le fonctionnement des
Commissions.

L'ordonnance, pour assurer la securite juridique, devrait definir
les principes de cette composition.

5. Delai d'avis du fonctionnaire-delegue (article 115)

A 1'instar de ce que nous, avons dit de Particle 124, il conviendrait
de preciser dans le projet d'ordonnance le delai endeans lequel le
fonctionnaire-delegue est tenu de donner son avis. Le delai actuel de
35 jours est considere comme un delai d'ordre et n'est pratiquement
plus jamais respecte.
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Bijgevolg zou het ontwerp van ordonnantie in een sanctie moeten
voorzien in geval van niet-naleving van de vastgestelde termijn en
bijvoorbeeld het advies van de afgevaardigde ambtenaar als gunstig
beschouwen, dit teneinde een ongepaste verwatering van de aan-
sprakelijkheden te vermijden.

Consequemment, Ie projet d'ordonnance devrait prevoit la sanc-
tion en cas de non-respect du delai fixe et, par exemple, considerer
1'avis du fonctionnaire-delegue comme etant favorable, ceci afin
d'eviter la dilution intempestive des responsabilites.

Gedetailleerde ontleding Analyse dfitaillee

Artikel 2 Article 2

Er worden vier normatieve niveaus voorzien. Gezien de onder-
linge overlapping van die onderscheiden niveaus, zai men niet
komen tot de nagestreefde vereenvoudiging en doeltreffendheid (zie
inleiding, punt 1).

II est prevu quatre niveaux normatifs. Etant donne 1'imbrication
de ces differents niveaux, la simplification et 1'efficience recherchees
ne seront pas atteintes (cfr. preambule point 1).

Artikel 3

«Zullen trachten te verzoenen» is niet bindend. Er is dus geen
juridische zekerheid.

Article 3 •

« S'efforceront de concilier» n'est pas imperatif. II n'y a done pas
de security juridique.

Artikel 8, voorlaatste aimed • Article 8, avant-dernier alinea

Deze alinea voorziet dat de Executieve of de gemeenten kunnen
beslissen voor eike bijkomende vorm van bekendmaking en van
raadpleging.

Deze bepaling maakt het bijgevolg mogelijk, de onderzoeks- en
bekendmakingsprocedures tot in het oneindige te laten varieren,
naar gelang van de speciale eisen van elk dossier.

De BFS is van oordeel dat de vormen van onderzoek en
bekendmaking nauwkeurig moeten geregeld worden bij arrest van
de Executieve, en dat eike bijkomende vorm van bekendmaking of
van raadpleging zich alleen maar bij uitzondering zou mogen
voordoen en op basis van een behoorlijk gemotiveerde beslissing.

Cet alinea prevoit que 1'Executif ou les communes peuvent
decider de toute forme supplementaire de publicite de consultation.

Cette disposition permet par consequent de faire varier a 1'infini
les procedures d'enquetes et de publicite, selon les exigences
specifiques d'un dossier.

La PBU estime que les formes d'enquetes et de publicite doivent
etre organisees avec precision par arret6 de 1'Executif et que toute
forme supplementaire de publicite ou de consultation ne pourrait
intervenir qu'exceptionnellement et sur base d'une decision dument
motivee.

Artikel 9, alinea 9

Het principe van de samenstelling van de Commissie zou hoogno-
dig nader moeten omschreven worden in het ontwerp van ordonnan-
tie, zoals dit overigens het geval is in artikel 7 van de organieke wet
van 1962 die de vertegenwoordiging waarborgt van de voornaamste
belangen van de prive-sector in het Gewest.

Article 9, alinea 9

II conviendrait imperativement que Ie principe de la composition
de la Commission soit precise dans Ie projet d'ordonnance, comme
c'est d'ailleurs Ie cas de 1'article 7 de la loi organique de 1962 qui
garantit la representation des principaux interets du secteur prive de
la Region.

Artikel 13, alinea 2

Zie ons voorstel in punt 2 van de inleiding.

Artikelen 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30 tot 34

Deze artikelen zouden moeten aangepast worderi overeenkomstig
de wijzigingen aan artikelen 16, 17, 25, 26 en 27 (zie punt 1 van de
inleiding).

Article 13, alinea 2

Voir notre proposition point 2 du preambule.

Articles 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30 6 34

Ces articles seraient a adapter conformement aux modifications
des articles 16, 17, 25, 26 et 27 (cfr. point 1 du preambule).

Artikelen 35, 36 en 37 Articles 35, 36 et 37

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan moet, in de geest van wat
voorafgaat, de sluitsteen worden van de Ruimtelijke Ordening,
want, ingevolge zijn maatstaf, zijn ontleding van de bestaande
situatie, en eveneens aan de hand van de informatie, rechtstreeks
geput uit het gewestelijk document (tekst en schema), is het dit plan
alleen dat met voldoende preciesheid - dus cartografisch - de
vereisten kan bepalen waaraan een goede Ruimtelijke Ordening
moet beantwoorden.

Dit plan en de bijzondere plannen zijn de enige die bindende
kracht en reglementerende waarde zouden mogen hebben.

Le plan communal de developpement doit, dans 1'esprit de ce qui
precede, devenir la cle de voflte de 1'Amenagement, car, de par son
echelle, son analyse de la situation existante ainsi que par les
informations directement puisees dans le document regional (texte
et schema), il est le seui a pouvoir exprimer avec assez de finesse -
done de facon cartographique - les imperatifs auxquels doit repon-
dre le bon Amenagement.

Ce plan ainsi que les plans particuliers sont les seuls qui devraient
avoir force obligatoire et valeur reglementaire.
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Anikel 38

Aangezien het bij het stadium van het basisplan is dat de
overeenstemming met de gegevens van het gewestplan wordt
nagegaan, bestaat de zekerheid dat het eigenlijke bestemmingsplan
zai beantwoorden aan de bedoelingen van het gewestelijk document.
Dit is nog een bijkomende reden om het gewestelijk bestemmings-
plan af te schaffen.

Article 38

Comme c'est au stade du plan de base que la conformite avec les
donnees du plan regional est examinee, 1'assurance existe que Ie plan
d'affectation proprement dit repondra aux options du document
regional. C'est une raison supplementaire pour supprimer Ie plan
regional d'affectation.

Artikel 38, alinea 2, 3°

Preciseren dat het om de financiele middelen gaat.

Artikel 41, alinea 2

Aangezien de Executieve in feite over 6 maanden beschikt, is zij
het die haar verantwoordelijkheid binnen die termijn moet opne-
men, en desnoods uitdrukkelijk en op gemotiveerde wijze weigeren.

«Het plan wordt geacht geweigerd te zijn» moedigt de inertie aan
en het niet nemen van een beslissing, waardoor de gemeentebestu-
ren die hun ontwikkelingsplan wensen in te dienen, ontmoedigd
worden.

Artikel 48

Het opmaken van een basisdossier is overbodig, want de funda-
mentele problemen werden op het niveau van het gemeentelijk
ontwikkelingsplan geregeld en de resultaten werden in het bestem-
mingsplan (voormalig algemeen plan) overgenomen.

Anderzijds verzwaart het bestaan van dit basisplan op aanzienlijke
wijze de procedure.-

Artikel 52

Zie onze commentaar bij artikel 41.

Artikel 66

Het ontwerp van ordonnantie voorziet dat in geval van gelijktij-
digheid van indiening van de ontwerpen van onteigeningsplan en van
bijzonder plan voor bestemming van de grond, de eigenaars per brief
en op hun adres dienen op de hoogte gebracht te worden van het
indienen van bedoeld ontwerp.

Teneinde misverstanden te vermijden, acht de BFS het wenselijk
dat het desbetreffend schriftelijk bericht aangetekend zou verzonden
worden.

Artikel 80, paragraafl, 1°

In verband met de publiciteitsmiddelen en de aanplakborden, zou
men, om alle verwarring te voorkomen, onderhavige tekst moeten
coordineren met de wetgeving inzake publiciteit langs bepaalde
wegen en op bepaalde plaatsen.

Artikel 80, paragraafl, 8°

Wat het vellen van hoogstammige bomen betreft, zou het beter
zijn, zich te inspireren op de bepalingen van artikel 44 van de
organieke wet van 1962, en de verplichting tot het aanvragen van
een vergunning te beperken voor het vellen van alleenstaande
hoogstammige bomen, geplant in de door een Plan van Aanleg
voorziene groene zones.

Articles 38, alinea 2, 3°

Preciser qu'il s'agit des moyens financiers.

Article 41, alinea 2

L'Executif disposant en fait de 6 mois, ce dernier doit prendre ses
responsabilites endeans ce delai, quitte a refuser explicitement et de
fa9on motivee.

«Le plan est repute refuse » encourage 1'intertie et la non-prise de
decision de nature a decourager les administrations communales
desireuses de presenter leur plan de developpement.

Article 48

L'etablissement d'un dossier de base est inutile car les problemes
fondamentaux ont etc regles au niveau du plan communal de
developpement et les resultats ont ete traduits dans Ie plan d'affecta-
tion (ex-plan general).

D'autre part, 1'existence de ce plan de base alourdit considerable-
ment la procedure.

Article 52

• Voir notre commentaire de 1'article 41.

Article 66

Le projet d'ordonnance prevoit qu'en cas de simultaneite de dep6t
de projets de plan d'expropriation et de plan particulier d'affectation
du sol, les proprietaires doivent etre informes par ecrit et & domicile
du depot dudit projet.

Pour eviter des equivoques, la FBU estime souhaitable que 1'ecrit
en question soit adresse par voie recommandee.

Article 80, paragraphe I , 1°

En ce qui concerne les dispositifs de publicite et les enseignes, il
conviendrait, pour eviter toute confusion, de coordonner le present
texte avec la legislation en matiere de publicite le long de certaines
routes et dans certains sites.

Article 80, paragraphe 1, 8°

En ce qui concerne 1'abattage des arbres a hautes tiges, il serait
preferable de s'inspirer des dispositions de 1'article 44 de la loi
organique de 1962 et de limiter 1'obligation de demander un permis
pour 1'abattage des arbres isoles a hautes tiges plantes dans les
espaces verts prevus par un plan d'Amenagement.
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Artikel 80, paragraafl, 9"

De beschermde zone zouden moeten bekend zijn, teneinde te
weten of al dan niet een vergunning moet aangevraagd worden.

Artikel 95

Het aantal kavels, in dit geval een derde, heeft geen zin : het zou
volstaan om de oppervlakte te beogen, en «van minstens een derde
van de kavels» te vervangen door «van minstens een aantal kavels
die een derde van de oppervlakte van de verkaveling dekken».

Article 80, paragraphe 1, 9°

II faudrait que les zones protegees soient connues pour savoir si
oui ou non il taut introduire une demande de permis.

Article 95

Le nombre de lots, en 1'occurrence un tiers, n'a pas de sens : il
conviendrait de viser la superficie et de remplacer «d'au moms un
tiers des lots* par «d'au moins un nombre de lots couvrant un tiers
de la superficie du lotissement».

Artikel 98 Article 98

Dit artikel bepaalt dat de verjaring van de verkavelingsvergunning
van rechtswege geschiedt en de vaststelling van de verjaring voor-
schrijft in een proces-verbaal, door het College opgesteld of, bij
gebreke daarvan, door de afgevaardigde ambtenaar. Er dient
opgemerkt dat die bepaling in geen enkele sanctie voorziet ingeval
de afgevaardigde ambtenaar zeif het proces-verbaal tot vaststelling
van de verjaring niet zou opmaken. Het zou dus mogelijk zijn dat in
toepassing van artikel 98 een verkavelingsvergunning verjaard zou
zijn zonder dat die verjaring het voorwerp uitmaakt van een
schriftelijke akte.

De BFS is van oordeel dat de juridische zekerheid opiegt dat de
verjaring eerst kan optreden vanaf de datum van betokening aan de
persoon die verkavelt, van het proces-verbaal waarin ze wordt
vastgesteld.

Artikel 122

In het kader van een annuleringsprocedure blijkt het onontbeer-
lijk dat een privaat persoon eveneens over het recht zou beschikken
om, op zijn verzoek, gehoord te worden.

Artikel 122, alinea 5

De aanvrager moet het recht hebben om te weten dat bij gebrek
aan mededeling van de annulering binnen de voorgeschreven
termijn, de opschorting opgeheven wordt.

Deze alinea dient te luiden als volgt : «... alinea's 1 tot 4 van
onderhavig' artikel».

Artikel 147

De BFS stelt vast dat geen enkele omschrijving wordt gegeven van
het Stedebouwkundig Getuigschrift, behalve dan dat het gaat om
«een document dat v66r een vergunning kan aangevraagd worden ».

Het is absoluut nodig dat in een zo nauwkeurig mogelijke definitie
zou voorzien worden van wat een Stedebouwkundig Getuigschrift is,
en dat men uitdrukkelijk zou bepalen wat de inhoud en het doel •
ervan zijn.

Cet article precise que la peremption du permis de lotir s'opere de
plein droit et present la constatation de la peremption dans un
proces-verbal dresse par le College ou, a defaut,, par le fonction-
naire-delegue. II est a remarquer que cette disposition ne prevoit
aucune sanction dans le cas ou le fonctionnaire-delegue lui-meme
n'etablirait pas le proces-verbal constatant la peremption. II serait
done possible qu'en appplication de 1'article 98, un permis de lotir
soit perime sans que cette peremption ne fasse 1'objet d'un acte ecrit.

La FBU estime que la security juridique impose que la peremption
ne puisse intervenir qu'a dater de la notification au lotisseur, du
proces-verbal la constatant.

Article 122

Dans le cadre d'une procedure d'annulation, il apparalt indispen-
sable de reserver egalement au particulier le droit d'etre entendu et
ce a la demande de ce dernier.

Artikel 122, alinea 5

Le demandeur doit avoir le droit de savoir qu'a defaut de la
notification de 1'annulation dans le ddai prescrit, la suspension est
levee.

Cet alinea est a lire : «...les alineas 1" a 4 du present article®.

Article 147

La FBU constate qu'aucune definition n'est donnee du certificat
d'Urbanisme, si ce n'est qu'il s'agit «d'un document qui peut etre
demande prealablement a un permis».

II est imperatif de prevoir la definition la plus precise possible de
ce qu'est un certificat d'Urbanisme et de preciser expressement
quels sont le contenu et 1'objectif de ce dernier.

Artikel 149 Article 149

De procedure tot toekenning van een Stedebouwkundig Getuig-
schrift is precies dezelfde als die voor een Stedebouwkundige
Vergunning.

De BFS is van oordeel dat die procedure-ontdubbeling de
aanvraag van dit getuigschrift aanzienlijk bemoeilijkt en het ten-
slotte geheel nutteloos maakt.

De BFS stelt voor dat, wanneer het Stedebouwkundig Getuig-
schrift toegekend werd, de procedure betreffende de Stedebouw-
kundige Vergunning zou vereenvoudigd worden, voor zover deze
laatste in overeenstemming is met het desbetreffende Stedebouw-
kundige Getuigschrift.

La procedure d'octroi du certificat d'Urbanisme est identique-
ment la meme que celle du permis d'Urbanisme,

La FBU estime que ce dedoublement de procedure alourdit
considerablement la demande de ce certificat et, a la limite, rend ce
dernier completement inutile.

La FBU propose que, lorsque le certificat d'Urbanisme est
octroye, la procedure concernant le permis d'Urbanisme soit simpli-
fiee, pour autant que ce dernier soit conforme au certificat d'Urba-
nisme en question.
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Artikel 172

Dit artikel zorgt ervoor dat de Executieve over een bijna
willekeurig recht beschikt betreffende de vergunningen die nochtans
regelmatig worden verleend. De eisen van de conjunctuur vallen
inderdaad onder een louter subjectieve beoordeling, weike de
Executieve alleen niet het recht heeft eenzijdig uit te oefenen.

Bijgevolg verzoekt de BFS om schrapping zonder meer van dit
artikel, dat catastrofale financiele gevolgen zou kunnen hebben op
projecten uitgaande van de prive-sector.

Article 172

Cet article fait en sorte que 1'Executif dispose d'un droit quasi
discretionnaire sur les permis pourtant regulierement accordes. Les
exigences de la conjoncture relevent en effet d'une appreciation
purement subjective que 1'Executif seui n'est pas en droit d'appre-
cier unilateralement.

Par consequent, la FBU demande la suppression pure et simple de
cet article susceptible d'avoir des effets financiers catastrophiques
sur les projets entrepris'par Ie secteur prive.

Artikel 173, 4°

De wetg'evjng inzake burgeriijke procedure biedt voldoende
mogelijkheden tot onderzoek, vereist voor het toezicht op de goede
uitvoering van het plan en van de vergunningen.

De BFS vraagt dus dat men de Ruimtelijke Ordening uit het straf
recht zou halen en derhalve de desbetreffende artikelen zou
schrappen.

Article 173, 4°

La legislation en matiere de procedure civile offre suffisamment
de possibilites permettant les investigations requises pour Ie controle
de la bonne execution du plan et des permis.

La FBU demande done de depenaliser 1'Amenagement du Terri-
toire et done de supprimer les articles en consequence.

Artikel 174, alinea 2

Deze alinea is onwettelijk. De Raad van State is inderdaad
formeel; de Gewesten zijn niet bevoegd om de voorwaarden te
regelen waarin een huiszoeking mag plaatsvinden.

Article 174, alinea 2

Cet alinea est illegal. En effet. Ie Conseil d'Etat est formel: les
Regions ne sont pas competentes pour regler les conditions dans
lequelles une visite domiciliaire peut etre effectuee.

Artikel 186

Waarom bepaalde artikelen of delen van artikelen uit de orga-
nieke wet van 1962 in stand houden?

Met het oog op een grotere duidelijkheid en een gemakkelijkere
lozing, zou het beter zijn, het ontwerp van ordonnantie en de niet
ingetrokken delen van de organieke wet van 1962 te coordineren.

Article 186

Pourquoi maintenir en vigueur certains articles ou parties d'arti-
cles de la loi organique de 1962 ?

Pour plus de clarte et de facilite de lecture, il vaudrait mieux
coordonner Ie projet d'ordonnance et les parties non abrogees de la
loi organique de 1962.

Artikel 190 Article 190

De intrekking van de twee algemene plannen van Aanleg, geldend
op het grondgebied van het Gewest, wordt gerechtvaardigd in de
commentaar op de artikelen door het feit dat ze niet meer
beantwoorden aan het begrip zeif van het Algemeen Plan van
Aanleg. Waarom ze niet in working houden tot aan de definitieve
goedkeuring van de plannen die ze zullen moeten vervangen?

De filosofie van de nieuwe rangorde van de plannen weike
hierboven onderzocht werd (en van aard bevonden om de procedu-
res ingewikkelder en langer te maken) maakt dat alle plannen op
lager niveau afhankelijk zijn van het gewestelijk ontwikkelingsplan.
Indien dit laatste niet spoedig goedgekeurd wordt, zai gans de
Ruimtelijke Ordening op gemeentelijk niveau als gevolg daarvan
eveneens vertraging opiopen.

L'abrogation des deux plans generaux d'Amenagement, en vi-
gueur sur Ie territoire de la Region, estjustifiee dans Ie commentaire
des articles par Ie fait qu'ils ne repondent plus au concept meme du
plan general d'Amenagement. Pourquoi ne pas les maintenir en
vigueur jusqu'a 1'approbation definitive des plans destines a les
remplacer?

La philosophic de la nouvelle hierarchic des plans qui a ete
examinee ci-dessus (et jugee de nature a compliquer et allonger les
procedures) rend tous les plans d'un echelon inferieur tributaires du
plan regional de developpement. Si celui-ci tarde a etre adopte, tout
1'Amenagement au niveau communal sera, en cascade, lui ausssi
retarde.

Artikel 193 Article 193

De termijn van twee jaar, voorzien voor de goedkeuring van het
eerste plan, geeft geen aanleg tot sancties ingeval hij niet wordt
nageleefd.

Tenslotte zou het mogelijkerwijs zeifs niet kunnen aangenomen
worden, met als gevolg de onthoofding van gans de piramide van
plannen waarvan het precies het kader zou moeten vaststellen
waarin ze zouden moeten ondergebracht worden (artikel 17 van het
ontwerp van ordonnantie).

Wij hebben gezegd (zie onze commentaar bij artikelen 16, 17, 25,
26 en 27) waarom het gewestelijk ontwikkelingsplan noch bindende
kracht noch reglementerende waarde zou mogen hebben.

Le delai de deux ans prevu pour 1'adoption du premier plan n'est
pas sanctionne en cas de non-respect.

A la limite, il pourrait meme ne pas etre adopte, decapitant de la
sorte toute la pyramide des plans dont il devrait precisement fixer le
cadre dans lequel ils auraient du s'insricre (article 17 du projet
d'ordonnance).

Nous avons dit (voir notre commentaire des articles 16, 17, 25, 26
et 27) pourquoi le plan regional de developpement ne devrait avoir
ni force obligatoire ni valeur reglementaire.
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Artike! 196, paragraaf 1, alinea 4

Zoals we hebben voorgesteld voor artikel 95, zouden de woorden
«... van minstens een derde van de kavels» moeten vervangen
worden doorde woorden «... van minstens een aantal kavels die een
derde van de oppervlakte van de verkaveling dekken».

Article 196, paragraphs I", alinea 4

A 1'instar de ce que nous avons propose pour 1'article 95, il
conviendrait de remplacer les mots «... d'au moins un tiers des lots*
par les mots «... d'au moins un nombre de lots couvrant un tiers de
la superficie du lotissement».

Artikel 196, paragraaf 3, 2°

Zie artikelen 196, paragraaf 1, alinea 4.

Article 196, paragraphs 3, 2°

Voir article 196, paragraphe I"', alinea 4.

Besluiten Conclusions

I In het licht van wat voorafgaat, beveelt de Brusselse Federatie
voor Stedebouw een grondige omwerking aan van het ontwerp van
ordonnantie en is ze van oordeel dat ait precies de gelegenheid zou
zijn om Brussel eindelijk te begiftigen met een stevig instrument
inzake Stedebouw.

Tal van geslaagde voorbeelden uit het buitenland staven overigens
onze wens tot een volledige omwerking.

Met het oog daarop zou men, behalve de wijzigingen, voorgesteld
in onze gedetailleerde ontleding, rekening moeten houden met de
volgende grote lijnen :

Het Brusselse Hoofdstedeujk Gewestplan zou moeten voorzien
worden volgens onderstaand schema :

1. een gewestelijk ontwikkelingsplan (tekst toegelicht door een
grafisch document) dat als richtlijn zou dienen voor de gemeente-
besturen,

Dit document zou noch bindende kracht, noch reglementerende
waarde hebben ;

2. de gemeentelijke ontwikkelingsplannen;
3. de bijzondere plannen van grondbestemming.

De plannen vermeld onder punten 2 en 3, zouden binnen het
kader vallen van de'gegevens van het gewestplan en zouden dit
laatste duidelijker maken, rekening houdend met de steeds grotere
schaal waarin ze opgemaakt worde'n, en met de beter benaderde
bestaande situatie (omdat deze bestudeerd werd op dezelfde schaal
als de plannen zeif).

De plannen vermeld onder punten 2 en 3 zouden de enige plannen
zijn met bindende kracht en reglementerende waarde.

A la lumiere de ce qui precede, la Federation bruxelloise de
1'Urbanisme preconise une refonte fondamentale du projet d'ordon-
nance et estime que ce serait la ['occasion de doter enfin Bruxelles
d'un instrument performant en matiere d'Urbanisme.

De nombreux exemples reussis a 1'etranger corroborent d'ailleurs
notre volonte de refonte complete.

Pour ce faire, il conviendrait, outre les modifications proposees
dans notre analyse detaillee, de tenir compte de grandes lignes
suivantes :

L'Amenagement de la Region de BruxelIes-Capitale devrait etre
prevu selon Ie schema suivant :

1. un plan de developpement regional (texte illustre par un docu-
ment graphique) servant de guide aux administrations communa-
les.

Ce document n'aurait ni force obligatoire ni valeur regle-
mentaire :

2. les plans communaux de developpement;
3. les plans particuliers d'affectation du sol.

Les plans repris sous les points 2 et 3 s'inscriraient dans Ie cadre
des donnees du plan regional et affineraient ce dernier, compte tenu
de 1'echelle de plus en plus grande a laquelle ils sont dresses ainsi que
de la situation existante mieux approchee (car etudiee a la meme
echelle que les plans eux-memes),

Les plans repris sous les points 2 et 3 seraient les seuls plans a
avoir force obligatoire et valeur reglementaire.
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23. ADVIES
VAN DE BRUSSELSE RAAD

VOOR HET LEEFMILIEU

23. AVIS DU
«BRUSSELSE RAAD VOOR

HET LEEFMILIEU »

ALGEMENE KOMMENTAAR COMMENTAIRE GENERAL

I. De verschillende planniveaus . - I. Les differents niveaux de plan

1. Het voorstel van ordonnantie is, in vergelijking met de
bestaande wet van 1962, een stop in de richting van geintegreerde
planning.

— Voorafgaandelijk aan de Bodembestemmingsplannen, op
gewestelijk en gemeentelijk niveau, moeten Ontwikkelingsplannen
opgesteld worden. In die Ontwikkelingsplannen worden ook sociale,
ekonomische, esthetische en milieu-aspekten in rekening gebracht.
Dat is een positief punt.

— Er wordt echter in de reglementaire tekst niet bepaald hoe de
synthese tussen de verschillende aspekten wordt gemaakt. Er wordt
niet' bepaald hoe de prioriteiten worden vastgelegd.

Hoe zullen bijvoorbeeld stadsvernieuwing, patrimoniumbeleid,
ekologische en ekonomische planning, vervoers- en verplaatsingsbe-
leid, kulturele en welzijnsplanning verbonden worden met de
ruimtelijke ordening? Hoe zai bijvoorbeeld de samenwerking gebeu-
ren met andere instellingen die reeds een planningstaak hebben,
zoals het Planbureau, met de verschillende adviesraden^.

Het is onvoldoende te stellen dat dit allemaal aan bod zai komen
in de Ontwikkelingsplannen. Er moeten strukturele openingen en
verbindingen voonien •worden naar de andere beleidsterreinen en
plannings- en adviesinstanties.

Vb. in artikel 18 en 28 een lijst opstellen van besturen of
instellingen, die alleszins hun bijdrage moeten leveren voor de
gewestelijke planning.

2. De bindingen en relaties tussen de Ontwikkelingsplannen en de
Bodembestemmingsplannen zijn onvolledig. In de Ontwikkelings-
plannen worden wel middelen en prioriteiten bepaald, maar we
vinden dit niet terug in de Bodembestemmingsplannen. Met andere
woorden het Gewestelijke Bestemmingsplan en de Bijzondere
Bodembestemmingsplannen dreigen-bij gebrek aan vastgelegde
middelen en termijnen even leeg en «wishfull thinking» als het
Gewestplan en de meeste Bijzondere Plannen van Aanleg vandaag.

BRAL vraagt dat ook bij de Bestemmingsplannen middelen en
termijnen worden vastgelegd zodat er werkelijk sprake kan zijn van
een beleid met zicht op uitvoering.

3. Het Gewestelijke Ontwikkelingsplan zai reglementaire kracht
hebben, wat betreft de bepalingen inzake bodembestemming. Voor
BRAL is dit noodzakelijk om het geplande beleid tot uitvoering te
brengen.

Indien alle bepalingen van het Gewestelijke Ontwikkelingsplan
slechts richtinggevend zouden zijn er wanneer ze pas juridisch
bindend worden in hun uitwerking in Bodembestemmingsplannen
(wat noodzakelijkerwijs pas een hele tijd later het geval zai zijn), zai
er steeds een probleem van rechtszekerheid bestaan en zai de
Executieve voortdurend kampen met een tekort aan middelen om
haar beleid uit te voeren.

— Om de rechtszekerheid niet in het gedrang te brengen moet er
een betere opiossing gevonden worden voor de overgangsperioden
tussen de goedkeuring van het Ontwerp-Ontwikkelingsplan en het
definitieve Ontwikkelingsplan, cfr. artikel 21.

Zoals het nu geformuleerd wordt heeft art, 21 een juridisch
vacuum als gevolg (de oude bepalingen zijn opgeschort en de nieuwe
bepalingen zijn nog niet bindend en verordenend). Voor belang-
rijke, grote investeringen kan dit gewenst zijn, om de uitvoering van

1. Par comparaison a la loi existante de 1962, la proposition
d'ordonnance represente un pas dans Ie sens d'ltne planification
integree.

— Prealablement aux plans d'affectation du sol, tant au niveau
regional que communal, il y a lieu d'elaborer les plans de developpe-
ment. Ces plans de developpement comportent egalement des
aspects sociaux, economiques, esthetiques ainsi que des aspects
traitant de 1'environnement, ce qui constitue un point positif.

— Toutefois, Ie texte reglementaire ne determine pas comment
I'on elabore la synthese entre les differents aspects. II n'est pas fait
mention de la maniere d'etablir les priorites.

Comment associera-t-on par exemple la renovation urbaine, la
protection du patrimoine, la planification ecologique et economi-
que, la politique des transports et des deplacements a 1'amenage-
ment du territoire? Comment se fera par exemple la collaboration
avec d'autres institutions qui ont deja une mission de planification,
comme Ie Bureau du plan, avec les differents conseils consultatifs?

II ne suffit pas d'affirmer que les plans de developpement
tiendront compte de tout cela. // faut prevoir des ouvertures et des
passerelles structurelles vers les autres matieres et les autres instances
de planification et d'avis.

Etablir par exemple aux articles 18 et 28 une liste d'administra-
tions ou d'institutions qui doivent contribuer a la planification
regionale.

2. Les liens et les relations entre les plans de developpement et les
plans d'affectation du sol sont lacunaires. Les plans de developpe-
ment prevoient bien des moyens et des priorites, mais ceux-ci sont
absents dans les plans d'affectation. En d'autres termes, Ie plan
regional d'affectation et les plans particuliers d'affectation du sol
risquent, par manquent de moyens et de delais bien definis, d'etre
vides de leur substance et d'en rester au stade de vceux pieux comme
c'est Ie cas aujourd'hui pour Ie plan regional et la plupart des plans
particuliers d'amenagement.

Le BRAL demande egalement que I'on fixe des moyens et des
delais pour les plans d'affectation afin de pouvoir veritablement
mener une politique qui ait des perspectives d'execution.

3. Le plan regional de developpement aura force reglementaire
pour ce qui est •des dispositions en matiere & affectation du sol. Le
BRAL estime ce point indispensable pour mettre la politique
envisagee a execution.

Si toutes les dispositions du plan regional de developpement sont
seulement indicatives et ne deviennent juridiquement contraignantes
que par leurs effets dans les plans d'affectation du sol (ce qui ne sera
necessairement le cas que bien plus tard), il y aura toujours un
probleme de securite juridique et 1'Executif sera confronte de
maniere permanente a un manque de moyens pour executer sa
politique.

— Pour ne pas porter atteinte a la securite juridique, il faut
trouver une meillewe solution pour les periodes de transition entre
1'approbation du projet de plan de developpement et le plan de
developpement definitif, cfr. article 21.

Tel qu'il est formule actuellement, 1'article 21 entrame un vide
juridique (les anciensnes dispositions sont suspendues et les nouvel-
les dispositions ne sont encore ni contraignantes ni reglementaires).
Cela pent etre souhaitable pour des gros investissements importants,
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het Ontwikkelingsplan met in het gedrang te brengen. (Deze
periode kan trouwens maximum een Jaar duren.) Voor de woon-
zekerlwd kan dit echter een bedreiging betekenen.

BRAL vraagt dat voor deze overgangsperiode een juridische
opiossing gevonden wordt, zodat grote veranderingen onmogetijk
zijn, roaar dat het «gewone leven» verder kan gaan, dat vb.
instandhoudingswerken en renovadewerken aan woningen kunnen
uitgevoerd worden,

aftn de ne pas hypothequer Ie plan de devetoppement. (Du reste^
cette periode ne peut durer qu'un an au plus). Mais ce vide juridique
peut representer une menace pour la sfeuritS en mature de togemeitt,

Le BRAL demande qu'it soit trouv6, pour cette periode de
transition, une solution juridique empechant de grands changements.
mats permettant a la «vie normale» de se poursuivre, pennettant par
ex. ('execution de travaux d'entretien et de renovation & des
habitations..

II. Informatie en inspraak II. Information et participation

1. De jurisprudentie, die sinds het in voege treden van het
Gewestplan in 1979 ontstaan is, betreffende de betrokkenheid van
de bevolking, is in de ontwerpordonnantie opgenomen.

Het principe van openbaar onderzoek., overlegcommissle, het
vragen om gehoord te worden door iedere getnteresseerde, staan
uitdrukkelijk vermeld in de ord.onnantie. BRAL juicht dit toe.

2, De planningsprocedures zeif, de tot standkoming van de
Ontwikkelingsplannen en de Bestemmingsplannen, blijven even
gesloten als in de wet vaa 1962.

Het is opnieuw slechts een beperkte groep mensen, die in de
verschillende voorbereidende fazen betrokken wordt. De openbare
onderzoeken worden teLkens op het einde van de procedures
georganizeerd, warmeer alle fundamentete beslissmgen reeds geno-
men zijn en eventuete wiJzigtngen een belangrtjk tijdsverties met zich
meebrengen (want de procedure moet dan voor een groot deel
worden overgedaan), In deze kontekst wensen noch de overheid,
noch de plannen dat er als gevolg, van het openbaar onderzoek nog
wijzigingen aan de plannen worden aangebracht. In de meeste
gevallen is het openbaar onderzoek dan ook slechts een formele
ronde.

— BRAL vraagt dat bij het opstellen en wijzigen van de verschil-
lende planner (Ontwikkelingsplannen en bestemmingsplannen op
gemeentelijk en gewestelijk nivew) de B.russelaars reeds in een
vroegere faze betrokken worden.

Bij de uitwerking van het Gemeentelij.ke Ontwikkelingsplan en
van de Bijzondere Bestemmingsplannen worden twee stappen
voorzien : er wordt eerst een basisdossier samengesteld en voo-
rgelegd aan de Overlegkommissie en daarna goedge.keurd door de
Executieve; in een tweede stap wordt dan het plan zeif opgemaakt.

BRAL. vraagt ook voor de Gewestelijke Plannen basisdossiers
worden opgemaakt, waarih de doelstellingen en prioriteiten worden
uitgewerkt.

BRAL vraagt dat de basisdossiers voor de vier planniveaus in.
openbaar onderzoek warden gesteld. De procedure .van openbaar-
making e.n overtegkommissie bestaat en heeft reeds meer dan tien
jaar bewezen dat ze goed funktioneert.

BiJ' het behandelen. van de stedehouwkundige vergunningen kan
de gemachtigd.e ambtenaar steunen op de goedgekeurde basisdos-
siers en op het door de Executieve- goedgekeurde. ontwerp van
Gewestelijke. Ontwikkelingsplan of Qewestelijke Bestemmingsplan
(cfr. art. 113, par. 2,1°), Qmdat de plannen al in deze vroege faze als
een referentie gebruiJkt worden vo.Qr het nemen van beslissingan,
vragen wij' dat er vo.ordien een openbaar onderzoek wordt geor-
ganiseerd.

De termijnen van de openbare onderzoeken moeten realistisch
zijn. Zoals het Gewestelijke Ontwikkelingsplan moeten •ook de
Qemeentelijke Ontwi&kelingspl.anneB gedurende 60 dagen in open-
baar onderzpe.k zijn, desnoods opgesplitst in : 30 dagen voor het
basisdossier, en 30 dagen voor bet definitieve plan.

1. La jurisprudence relative a la participation de la population^
apparue. depuis t'entree en vigueur du plan de secteur en 1979, est
reprise dans le projet d^ordonnance.

Le BRAL appnouve les. pmcipes de 1'enquSte- pubKque, de la
commission de concertation.^ de la possibillte pour tout interesse de
demander a Stre entendu, qui sont menttannfs. expressemeitt dans
t'ordoitnance.

2. Les procedures de ptanification elles-memes, la realisation des
plan de developpement et d'affectation, restent tout aussi fermees
que dans. la loi de 1962.

Une nouvelte fois, seui ua groupe restreint de personnes sont
assodees aux differentes phases, preparatoires. Les enquetes pnbli-
ques sont chaque fois organis.ees. a la iin des procedures, lorsque
toutes tes decisions foadamentales ont d'eJa ete prises et que
d'eventuelles modifications entratoent une importante perte de
temps (car une grande partie de ta procedure doit ators etre
recommencee). Dans ce contexte, les autorites ne souhaitent pas
que des modifications soient apportees aux plans, a la suite de
1'enquete publique. Dans la plupart des cas. des. tors, I'enquete
publique est purement formelle.

— Le BRAL demande que tes Bruxellois soient assacKs dSs une
phase antSriewe a. ^elaboration et it to- modification des diffSrents
plans (plans cammunaux et regionaw de developpement et d'affecta-
tion).

L'elaboration du plan communal de developpement et des plans
particuliers d'affectation comprend deux 6tapes : prenuerement, la
composition d'un dossier de base qui est presente a la commission de
eoncertation et ensuite approuvS par 1'Executif; et deuxiemement,
t'elaboration du plan. proprement dite.

Le BRAL demande que 1'on consdtue egalement des dossiers, de
base pour les plans regionaiix dans tesquels seraient diSvetoppes. tes
objectifs et ks-priontes^

Le BRAL demande que les dossiers de base soient soianis' d
1'enquSte publique pour les quatre niveaiix de plan. Les procedures.
de publicite et de commission de concertadon existent et ont dejil
de.montre depuis plus de dix ans qu'elles. fonctionnent bien.

Loxs de 1'examen des permis d'urbanisme, le fonctioonaire
delegu6 peut s'appuyer sur les dossiers de base deja approuves> et sur
ta projet de plan regional de developpement ou d'affectation
approuve par t'Executif (cfr. art. tl3, § 2, I'1). Comme les. plans.
servent deja. de reffaence, a ce stade precoce, po.ur ta prise de
decision, nous demandons t'organisation, pr$atable d'une enquete
publique.

Les delais-des enquetes publiques doivent etre reatistes. Les ptans.
communaux. de. devetoppement doivent, comme c'est te cas pour te
plan regional' de developpement, etre soumis a; enquete pubtique
pendant 60'jours, a repartir le eas echeant comme suit ; 30, jours
pour le dossier de base et 30 jours pour le plan definitif.
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3. In het ontwerp van ordonnantie wordt de informatie van de
Brusselaars slechts zeer stiefmoederiijk behandeld.

Wanneer er een openbaar onderzoek voorzien wordt stelt de
ordonnantie telkens «het ontwerp-plan wordt gedurende X dagen
ter inzage gelegd in het gemeentehuis», Zeifs voor een minimum is
dit veel te weinig. De overheden moeten voor zichzelf als regel
nemen dat zij de informatie over de plannen op een aktievere manier
bij de bewoners zullen brengen.

— BRAL vraagt dat fijdens de perioden van de openbare on-
deweken van de plannen (Gewestelijke en Gemeentelijke Ontwik-
kelingsplannen en Bestemmingsplannen) de overheid voor iedereen
toegankelijke informatievergaderingen organiseert.

— BRAL vraagt dat overheden die daamaast nog meer informa-
tie willen verspreiden, via een tentoonstelling of info-krant, daar-
voor een financiele steun krijgen.

4. Er moet in de ordonnantie aandacht gegeven worden aan de
vorm waarop de informatie over plannen en aanvragen aan de
Brusselaars worden voorgelegd. Er moet bepaald worden wat de
inhoud van het dossier is, dat kan geraadpleegd worden.- Vandaag
bestaan daarvor heel wat misverstanden bij de verschillende diens-
ten en het vraagt op sommige plaatsen een stevige dosis assertiviteit
om het volledig dossier te krijgen.

— De dokumenten van de ontwerp-plannen (op gemeentelijk en
gewestelijk niveau) moeten tijdens het openbaar onderzoek op-
vraagbaar zijn, eventueel aan kostprijs, zodat de gei'nteresseerden
hun advies op opmerkingen kunnen formuleren op basis van de
juiste gegevens.

— De goedgekeurde plannen moeten op een mime schaal kunnen
verspreid worden, bij al wie erom vraagt. Daarbij moeten richtlijnen
opgesteld worden voor een goede vormgeving en een eenvoudig
begrijpbare taal.

3. Le projet d'ordonnance n'accorde qu'une importance tres
secondaire a Yinfonnation des Bruxellois.

Lorsqu'une enquete publique est prevue, 1'ordonnance dispose a
chaque fois que «le projet de plan est depose a la maison
communale, aux fins de consultation par le public, pendant un delai
de X jours». Ce delai est beaucoup trop court, meme pour un
minimum. Les pouvoirs publics doivent s'obliger a informer plus
activement les habitants au sujet des plans.

— Le BRAL demande que les autorites organisent des reunions
d'information accessibles a tous pendant les periodes d'enquetes
publiques des plans (plans regionaux et communaux de d^veloppe-
ment et plans d'affectation).

— Le BRAL demande que les autorites qui desirent donner de
plus amples informations par le biais d'une exposition ou d'un

'journal d'information re^oivent une aide financiere a cet effet.

4. II faut etre attentif, dans 1'ordonnance, & laforme sous laquelle
^information sur les plans et les demandes est presentee aux
Bruxellois. II y a lieu de definir le contenu du dossier qui peut etre
consulte. Actuellement, il existe a ce sujet de nombreux malenten-
dus aupres des differents services et il faut, en certains endroits, une
forte dose d'aplomb et de perseverance pour obtenir la totalite du
dossier.

— Les documents des pro jets de plans (communaux et regionaux)
doivent powoir etre demandes pendant l'enqu@te publique, even-
tuellement au prix coutant, de sorte que les interesses puissent
formuler leur avis ou leurs observations sur la base des donnees
exactes.

— Les plans approuves doivent pouvoir etre diffuses sur une
grande echelle aupres de tous ceux qui les demandent. En outre, des
directives doivent etre elaborees pour veiller a ce qu'ils soient
convenablement mis en forme et rediges dans un langage simple et
comprehensible.

m. Taalgebruik III. Langue

1. In deze ontwerptekst worden verschillende termen gebruikt,
die nergens duidelijk omschreven worden.

Om te vermijden dat bij eventuele verschillende interpreta.ties de
verklaring ervan telkens geval per geval door de rechtbank zou
moeten gegeven worden, is het nuttig een glossarium met de uitleg
van de gebruikte termen bij de ordonnantie te voegen.

Hierbij moet bijzondere aandacht gegeven worden aan gelijke
betekenissen in de beide talen, wat in het huidige Gewestplan niet
altijd het geval is.

2. BRAL vraagt dat voor de verschillende bestemmingen een
koherente nomenklatuur met bijhorende kleuren zou opgesteld
worden, die in het Brusselse gewest zou gehanteerd worden voor al
de verschillende plannen en studies. De leesbaarheid en begrijp-
baarheid van de plannen zou erdoor sterk verhogen. Er moet een
einde gemaakt worden aan het steeds bijkreeren van nieuwe
omschrijvingen van «nieuwe zones », een uitbreiding van het jargon
draagt zeker niet bij tot de rechtszekerheid.

3. In het algemeen moet de Nederlandse versie van de ontwerp-
ordonnantie met veel aandacht herlezen worden. De huidige tekst is
opgesteld in een archa'fsch en veelal onbegrijpelijk Nederiands. In
sommige gevallen staan er zeifs onvolledigheden en fouten in (vb.
einde van art. 21 : «opgesomde plannen» - er worden in dit artikel
geen plannen opgesomd; art. 69 : waarom duikt Kier weer plots de
term «plan van aanleg» op; art. Ill : de overlegkommissie brengt
haar advies uiteraard uit na het sluiten van het openbaar onderzoek
en nietervoor; ...).

1. Dans ce projet de texte, on utilise differents termes qui ne sont
jamais clairefflent definis.

Pour eviter qu'en cas d'eventuelles differences d'interpretation, le
tribunal ne doive en donner 1'explication au cas par cas, il est utile
d'ajouter a 1'ordonnance un glossaire reprenant 1'explication des
termes utilises.

Dans ce cadre, il faut veiller tout particulierement a ce que les
significations soient identiques dans les deux tongues, ce qui n'est pas
toujours le cas dans le plan de secteur actuel.

2. Le BRAL demande que 1'on elabore pour les diff^rentes
affectations une nomenclature coherente, avec les couleurs qui s'y
rapportent, qui serait utilisee dans la Region bruxelloise pour tous
les differents plans et etudes. La lisibilite et la comprehension des
plans en seraient grandement ameliorees. 11 faut arrfiter d'ajouter
sans cesse de nouvelles definitions de «nouvelles zones* ; 1'exten-
sion du jargon ne contribue certainement pas a la security juridique.

3. De fa9on generate, la version neeriandaise du projet d'ordon-
nance doit etre relue tres attentivement, Le texte actuel est redigd
dans un neerlandais archaTque et souvent incomprehensible. Dans
certains cas, le texte comporte meme des lacunes et des erreurs (par
ex. «opgesomde plannen» a la fin de 1'art. 21 - il n'y a pas dans cet
article de liste de plans; art. 62; pourquoi le terme «plah van
aanleg» reapparatt-il brusquement dans cet article; art. Ill : la
commission de concertation emet evidemment son avis apres la
cl&ture de l'enqu@te publique et -non pas avant; ...).
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IV. Specifieke opmerkingen

Artikel 8

De inhoudsbepaling van de dossiers, die ter inzage liggen moet
ondubbelzinnig omschreven zijn.

Wanneer mensen ervoor kiezen bij het openbaar onderzoek hun
opmerkingen mondeling mee te delen aan de gemeentelijke ambte-
naar, moet die bezoeker kunnen nagaan of zijn opmerkingen
korrekt werden weergegen. De ambtenaar noteert de opmerkingen
en laat ze voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 9

Het jaarlijks aktiviteitenverslag van de Gewestelijke Ontwikke-
lingskommissie moet gepubliceerd worden, na de goedkeuring door
de Executieve.

Artikel 11

Het advies betreffende de Bijzondere Bestemmingsplannen
(basisdossier en plan zeif) moet ook door de Gewestelijke Kommis-
sie worden gegeven. Op die manier kan over de koherentie van een
gewestelijk beleid worden gewaakt.

Ook de gemeentelijke overiegkommissie moet een jaarlijks ver-
slag opmaken dat gepubliceerd wordt.

Artikel 13

Wat is het juiste statuut van het Stedebouwkundig Kollege? Het
gaat om drie mensen, aangeduid, door de Executieve, die oordelen
zullen uitspreken en geschillen beslechten, met andere woorden het
is een vorm van een rechtskollege. De Executieve is niet bevoegd
om een rechtskollege samen te stellen.

Het Stedebouwkundig Kollege is benoemd door de Executieve,
maar moet de beroepen tegen de Executieve behandelen. Is dit
deontologisch verantwoord?

IV. Remarques speciflques

Article 8

II faut definir de maniere claire Ie contenu des dossiers qui
peuvent etre consultes.

Lorsque des personnes choisissent, lors de 1'enquete publique, de
comrhuniquer oralement leurs observations au fonctionnaire com-
munal, elles doivent pouvoir verifier si leurs observations ont etc
reproduites correctement. Le fonctionnaire note les observations et
les fait signer pour approbation.

Article 9

Le rapport annuel d'activites de la Commission regionale de
developpement doit etre public apres son approbation par 1'Execu-
tif.

Article 11

La Commission regionale doit .egalement emettre un avis sur les
plans particuliers d'affectation (dossier de base et plan lui-meme),
On peut ainsi veiller a la coherence de la politique regionale.

La commission communale de concertation doit egalement elabo-
rer un rapport annuel, qui fait 1'objet d'une publication.

Article 13

Quel est le statut exact du College d'urbanisme? II s'agit de trois
personnes, designees par 1'Executif, qui prononceront des jugements
et qui regleront des differends; en d'autres termes, il s'agit d'une
forme de juridiction. L'Executif n'est pas competent pour constituer
une juridiction.

Le College d'urbanisme est nomme par 1'Executif, mais il doit
trailer des recours formes centre 1'Executif. Est-ce deontologique-
ment justifiable?

Artikel 18

Zie algemene opmerkingen over De Verschillende Planniveaus en
over Informatie en Inspraak.

Zoals de beleidsverlclaring van de Executieve moet ook het
Gewestelijke Ontwikkelingsplan door de Raad" officieel goedge-
keurd worden.

Artikel 21

Zie algemene opmerkingen over De Verschillende Planniveaus.

Artikel 26

Ook in het Gewestelijke Bestemmingsplan moeten middelen en
uitvoeringstermijnen worden vastgelegd.

Artikel 27

Het Gewestelijke Bodembestemmingsplah moet in zeer omschre-
ven gevallen kunnen afwijken van het Gewestelijke Ontwikkelings-
plan. Dit moet echter beperkt worden tot zeer uitzonderlijke
gevallen en moet op een welbepaalde manier gemotiveerd worden.
De drie punten die in dit artikel worden opgenoemd zijn daarvoor
voldoende, weliswaar wanneer eraan wordt toegevoegd dat de
Executieve de nadere regels tot uitvoering van dit artikel zai
vaststellen.

Article 18

Voir les observations generales sur les differents niveaux de plan
et sur 1'information et la participation.

Le plan regional de developpement doit, tout comme la declara-
tion de 1'Executif, etre approuve officiellement par le Conseil.

Article 21

Voir remarques generales sur les differents niveaux de plan.

Article 26

Des moyens et des delais d'execution doivent egalement etre
prevus dans le plan regional d'affectation.

Article 27

Le plan regional d'affectation du sol doit pouvoir deroger, dans
certains cas bien definis, au plan regional de developpement.
Toutefois, il faut que ces derogations soient limitees a des cas tres
exceptionnels et motivees d'une maniere determinee. Les trois
points de cet article y suffisent, s'il y est ajoute que 1'Executif flxera
les autres modalites d'execution de cet article.
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Artikel28

Zie algemene opmerldngen over De Verschillende Planniveaus en
over Informatie en Inspraak.

Artikel 37

Zie opmerldngen artikel 27, in principe moet een Gemeentelijk
Ontwikkelingsplan kunnen afwijken van de Gewestelijke Plannen,
maar dit mag slechts zeer uitzonderlijk gebeuren. De Executieve
moet waken over de motivering ervan.

Artikel 38

Zie algemene opmerldngen over De Verschillende Planniveaus en
over Informatie en Inspraak.

Artikel 41

Het principe van een advies, dat automatisch als negatief wordt
beschouwd door het met respekten van termijnen, kan alleen maar
aanvaard worden wanneer er een beroepsmogelijkheid voorzien is.
Dit is hierbij niet voorzien. Daarom moet dit principe geschrapt
worden. Het is immers onaanvaardbaar dat de Executieve zonder
motivering een plan kan afkeuren door alleen maar de termijn te
laten verlopen.

Artikel 46

In het Gemeentelijke bestemmingsplan moeten ook middelen en
termijnen tot uitvoering van het plan voorzien worden, zeker als het
gaat om de invulling van de prioritaire interventiegebieden.

Artikel 47

Zie opmerldngen art. 27 en 37. De afwijkingen van de Bijzondere
Bestemmingsplannen ten opzichte van de hogere plannen moeten
strikt gekontroleerde uitzonderingen blijven.

Article 28

Voir les remarques generales sur les differents niveaux de plan et
sur 1'information et la participation.

Article 37

Voir Lss remarques a 1'article 27; en principe, un plan communal
de developpement doit pouvoir deroger aux plans regionaux mais
uniquement dans des cas tres exceptionnels. L'Executif doit veiller a
la motivation de ces derogations.

Article 38

Voir les remarques generates sur les differents niveaux de plan et
sur 1'information et la participation.

Article 41 •

Considerer d'office un avis comme negatif lorsque les delais ne
sont pas respectes est un principe qui ne peut etre accepte que
lorsqu'une possibility de recours est prevue, ce qui n'est pas Ie cas
ici. C'est pourquoi il faut supprimer ce principe. En effet, il est
inacceptable que 1'Executif puisse refuser un plan sans motivation,
simplement en laissant expirer Ie delai.

Article 46

Dans Ie plan communal d'affectation, il faut egalement prevoir
des moyens et des delais d'execution du plan, en pardculier lorsqu'il
s'agit de completer les zones d'intervention prioritaire.

Article 47

Voir les remarques des art. 27 et 37. Les plans particuliers
d'affectation ne peuvent deroger aux plans superieurs qu'exception-
nellement et de facon strictement controlee.

Artikel 49 Article 49

De initiatieven tot het opmaken van de Bijzondere Bestemmings-
plannen moeten gemeentelijk intiatief blijven. Indien de gemeente
in gebreke blijft, kan de Executieve zonodig tussenbeide komen.

Blijkbaar wil men door dit artikel het initiatiefrecht van bewoners
verruimen om het opmaken van bodembestemmingsplannen af te
dwingen. We akteren dat met graagte. Doch, het hoeft niet
uitdrukkelijk in de ordonnantie te worden opgenomen dat andere
groepen aan de gemeente kunnen vragen om een plan op te maken.
Eike groep burgers kan vragen aan zijn gemeentebestuur om een
bepaald beleid te voeren, dat is het normale demokratische spel.
Dus, dit artikel kan best geschrapt worden.

Artikel 50

Zie algemene opmerkingen over «De Verschillende Planniveaus »
en over «Informatie en Inspraak ».

Les initiatives d'etablissement de plans particuliers d'affectation
doivent rester communales. En cas de carence de la commune,
1'Executif peut toujours intervenir si besoin est.

Apparemment, cet article a pour objectif d'etendre Ie droit
d'initiative des habitants pour forcer 1'elaboration de plans d'affecta-
tion du sol, ce dont nous prenons acte avec plaisir. Toutefois, il ,'est
pas necessaire de mentionner expressement dans 1'ordonnance que
d'autres groupes peuvent demander a la commune d'elaborer un
plan. Tout groupe de citoyens peut demander a son administration
communale de mener une politique determinee : c'est .!& Ie jeu
democratique normal. II vaut done mieux supprimer cet article.

Article 50

Voir les remarques generales sur «Les differents niveaux de plan»
et sur «Information et participations.

Artikel 64 . Article 64

En volgende artikels betreffende onteigeningen : onteigenings-
plannen mogen alleen maar opgesteld worden wanneer de ontei-
gende overheid een investeringsplan en een uifvoeringstermijn kan
voorieggen. Goedgekeurde onteigeningen, die wegens gebrek aan
middelen niet kunnen uitgevoerd worden zijn nefast voor het
stadsleven. Investeringen worden niet meer gedaan en de woon-
zekerheid is zoek. Dergelijke situaties moeten vermeden worden.
Daarom mogen onteigeningen alleen maar goedgekeurd worden
wanneer de betreffende overheid een duidelijk uitvoeringsplan
heeft, middelen en termijnen inbegrepen.

Et articles suivants portant sur les expropriations : les plans
d'expropriation ne peuvent etre dresses que lorsque Ie pouvoir
expropriant peut presenter un plan d'investissement et un delai
d'execution. Les expropriations approuvees qui, en raison d'un
manque de moyens, ne peuvent pas etre executees sont nefastes
pour la vie urbaine. II n'y a plus d'inves.tissements ni de securite en
matiere de logement. II faut eviter de telles situations. C'est
pourquoi des expropriations ne peuvent etre approuvees que lorsque
Ie pouvoir concerne est en possession d'un plan d'execution clair,
incluant des moyens et des delais.
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Artikel 74

Dit artikel is overgenomen uit de vroegere wet van 1962. In de
praktijk werd het ongeveer nooit toegepast, maar wel herhaaldelijk
.gebruikt door spekulanten, die de bewoners ermee onder druk
zetten hun onroerend goed toch maar te verkopen, voor het zou
onteigend worden. Dit artikel dat reeds teveel misbruikt werd kan
best geschrapt worden, zie ook opmerkingen art. 49.

Article 74

Cet article provient de 1'anrienne ioi de 1962. Dans la pratique, il
n'a presque jamais et6 applique; mais il a ete utilise de facon repetee
par des speculateurs pour faire pression sur les habitants afin que
ceux-ci vendent leurs biens immobiliers avant qu'ils ne fassent 1'objet
d'une expropriation. II vaut mieux supprimer cet article qui a deja
doim6 lieu a trop d'abus, voir aussi les remarques au sujet de
1'art. 49.

Artikel 80

Dat ook reklame- en uithangborden onderworpen worden aan een
vergunning is positief; idem voor de wijziging van funktie, zeifs
wanneer er geen werken aan te pas komen.

Article 80

II est positif de soumettre a un permis les dispositifs de publicity et
les enseignes ainsi que la modification de fonction, meme lorsqu'elle
ne donne pas lieu a des travaux.

Artikel 108

Zeer summiere verwijzing naar de bepalingen betreffende milieu-
effektenbeoordeling. Maar wat met werken die vandaag onderwor-
pen zijn aan een bouwvergunning en een exploitatievergunning, zai
men dit samenvoegen tot een vergunning? Wat met de termijnen,
openbaar onderzoek ed. ?

Article 108

Renvoi tres sommaire aux dispositions relatives & revaluation des
incidences sur 1'environnement. Qu'en est-il des travaux qui, actuel-
lement, sont sounds a un permis de batir ou a une autorisation
d'exploitation ; les fusionnera-t-on en un seui permis? Qu'en est-il
des delais, de 1'enquete publique et autres?

Artikel 110

Dit artikel, dat bij de vergunningsaanvraag wel het openbaar
onderzoek vermeldt, moet ook uitdrukkelijk het principe vermelden
van «vragen om gehoord te worden ».

Article 110

Cet article mentionne bien qu'une enquete publique doit accom-
pagner la demande de permis : il doit aussi preciser expressement
qu'en principe, il est loisible de «demander a etre entendu*.

Artikel 156

Het openbaar onderzoek bij de Gewestelijke Bouwverordeningen
moet zestig dagen belopen. Deze materie is vrij technisch en het zai
de nodige tijd vragen om het te begrijpen en de draagwijdte ervan te
doorzien.

Article 156

L'enquete publique qui accompagne Ie reglement regional d'urba-
nisme doit durer soixante jours. Cette matiere est assez technique; il
faudra Ie temps necessaire pour la comprendre et en mesurer la
portee.

Artikel 167

En volgende : deze artikels geven een minimumgarantie voor
bepaalde infomiatie, Dat is een positief punt. Ook hier moeten
richtlijnen opgesteld worden in verband met vormgeving en begrijp-
bare taal. Zie ook onze algemene opmerkingen over Informatie en
Inspraak.

Article 167

et suivants : ces articles garantissent une certaine information
minimale, ce qui constitue un point positif. Ici aussi, il faut elaborer
des directives pour veiller a une bonne mise en forme et a un langage
facile a comprendre. Voir egalement nos remarques generales sur Ie
point Information et participation.
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24. ADVIES VAN DE BRUSSELSE
GEWESTELIJKE ECONOMISCHE EN SOCIALE

RAAD

ADVIES GOEDGEKEURD TIJDENS DE VERGADERING
OP 16 MEI 1991

Over de hierna volgende opmerkingen is er een consensus
ontstaan onder de afgevaardigden van de vak- en werkgeversorgani-
saties die de werkgroep vormen. Zij slaan op drie essentiele
beginselen betreffende de opzet van het ontwerp van ordonnantie,
namelijk het verband dat erin wordt gelegd tussen de sociaal-
economische planning en de planning van de ruimtelijke ordening,
de omvang van de uitvoeringsbevoegdheid die aan de Executieve
wordt verleend en tenslotte het gecreeerde normensysteem en de
gevolgen ervan inzake de rechtszekerheid.

De planning

In de toelichting wordt er onderstreept dat een van de doeleinden
van het ontwerp van ordonnantie erin bestaat te streven naar het
wegwerken van scheidingen aangaande de diverse beleidsvormen
die direct of indirect verband houden met de ruimtelijke ordening en
daartoe eike strategie inzake ruimtelijke ordening te plaatsen in de
ruimere context van een algemene planning overeenkomstig de
geest van de kaderwet van 17 juli 1970 houdende organisatie van de
planning en economische decentralisatie.

De intentie komt tot uiting in de tekst van aritkel 17, 1"
betreffende de inhoud van het gewestelijk ontwikkelingsplan en 36,
2° betreffende de inhoud van de gemeentelijke ontwikkelingsplan-
nen zoals die omwille van economische, sociale, verkeers- en
milieubehoeften vereist zijn, worden aangegeven.

De sociale partners streven een samenhang na bij het programme-
ren van doeleinden die te maken hebben met de economische en
sociale ontwikkeling of de ruimtelijke ordening, maar zij achten het
daarentegen onaanvaardbaar dat het streven naar een samenhang
impliceert dat alle economische of sociale aspekten slechts beoor-
deeld worden op het stuk van de gevolgen ervan op het gebied van
de ruimtelijke ordening. Door het in dat verband belasten van de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie met het onderzoek van de
ontwerpen van gewestelijke ontwikkelingsplannen, wordt door het
ontwerp van ordonnantie de bespreking op economisch en sociaal
gebied toevertrouwd aan gesprekspartners die de vertolkers zullen
zijn van heel wat gevoeligheid op het stuk van de ruimtelijke
ordening, maar zij zullen niet de sociale partners zijn aan wie het
echter uitsluitend toekomt over die aangelegenheden te beraadsla-
gen in het daartoe ingestelde overlegorgaan.

De sociale partners menen bijgevolg dat eike adviesverstrekking
die behoort plaats te hebben binnen het raam van het gewestelijk
ontwikkelingsplan allereerst aan de Brusselse Gewestelijke Econo-
mische en Sociale Raad toekomt, en vervolgens aan de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie, waarvan de bevoegdheid beperkt dient te
blijven tot de bepalingen inzake de bestemming gegeven aan de
bodem.

De sociale partners steunen overigens op de in voorbereiding
zijnde bepalingen van een nieuwe ordonnantie tot wijziging van de
samenstelling en de statuten van de Brussels Gewestelijke Economi-
sche en Sociale Raad en waardoor die instelling bevoegd wordt om
zich uit te spreken over alle aangelegenheden die een weerslag
hebben op sociaal- economisch gebied. Zij dringen erop aan dat het
ontwerp van ordonnantie houdende organisatie van de planning en
de stedebouw hiermee, in overeenstemming zou worden gebracht.

Voorgestelde amendementen

Het tweede lid van artikel 9 dient als volgt te worden geiormu-
leerd : «de Gewestelijke Commissie K belast met het uitbrengen van
een met redenen omkleed advies over de ontwerpen van gewestelijk
bestemmingsplan ».

24. AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL REGIONAL BRUXELLOIS

AVIS APPROUVE EN SEANCE DU 16 MAI 1991

Les observations qui suivent on fait 1'objet d'un consensus entre
les delegues des organisations syndicales et patronales composant Ie
groupe de travail. Elles portent sur trois principes essentiels sous-
tendant 1'economic du projet d'ordonnance, a savoir Ie lien que ce
dernier etablit entre planification socio-economique et planification
de 1'amenagement du territoire, 1'etendue du pouvoir d'execution
confere a 1'Executif et enfin Ie systeme normatif mis en place, et ses
consequences au plan de la securite juridique.

La planification

L'expos^ des motifs souligne que 1'un des objectifs du projet
d'ordonnance est de tendre au decloisonnement des differentes
politiques touchant directement ou indirectement a 1'amenagement
du territoire, et d'inscrire dans cette perspective toute orientation
strategique en matiere d'amenagement du territoire dans Ie cadre
plus large d'une planification generate conforme a 1'esprit de la loi
cadre du 17 juillet 1970 portant organisation de la planification et de
la decentralisation economique.

Cette preoccupation est traduite par Ie libelle de 1'article 17, I0,
relatif au contenu du plan regional de developpement, et 36, 2°,
relatif au contenu des plans communaux de developpement, qui
prevoient que ces plans indiquent «les objectifs et les priorites de
developpement requis par les besoins economiques, sociaux, de
displacement et d'environnement».

Si les partenaires sociaux concoivent Ie souci d'une coherence
dans la programmation d'objectifs touchant au developpement
economique, social ou a 1'amenagement du territoire, ils ne peuvent
par centre admettre que ce souci de coherence implique que toute
consideration d'ordre economique ou social soit appreciee au seui
plan de ses consequences en matiere d'amenagement du territoire.
En confiant dans cette perspective, 1'examen des projets de plans de
developpement regionaux a la «Commission regionale de deve-
loppe-ment». Ie projet d'ordonnance deplace Ie debat economique
et social vers des interlocuteurs qui representeront de nombreuses
sensibilites liees a 1'amenagement du territoire, mais ne seront pas
les partenaires sociaux auxquels il incombe seui de debattre de ces
questions au sein de 1'organe de concertation institue a cet effet.

Les partenaires sociaux considerent des lors que 1'accomplisse-
ment de toute fonction consultative devant s'exercer dans Ie cadre
du plan de developpement regional soit porte au Conseil economi-
que et social regional bruxellois, prealablement a la Commission de
developpement regional dont la competence doit etre reservee aux
dispositions relatives a 1'affectation du sol.

Les partenaires sociaux se referent par ailleurs aux dispositions en
preparation d'une nouvelle ordonnance modifiant la composition et
les statuts du Conseil economique et social regional bruxellois, et qui
conferent a cet organisme competences pour se prononcer sur toutes
questions ayant une incidence sur Ie plan economique et social. Us
insistent pour que Ie projet d'ordonnance organique de la planifica-
tion et de 1'urbanisme se conforme a cette orientation.

Amendements proposes

Le 1" alinea de 1'article 9 doit s'ecrire : «la Commission regionale
est chargee de rendre un avis motive sur les projets de plan regional
d'affectation du sol».
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Ar-tikel 9, zesde lid behoort als volgt te worden gelezen : «zij stelt
algemene richtlijnen voor in verband met het voorbereiden en het
opstellen van de bestemmingsplannen».

Artikel 9, zevende lid wordt weggelaten en vervangen door
volgende tekst; «de ontwerpen van gewestelijk ontwikkelingsplan,
met inbegrip van de algemene richtlijnen voor het voorbereiden en
het opstellen ervan, worden aan de Brusselse Gewestelijke Econo-
mische en Sociale Raad voorgelegd».

Le 6°° alinea de 1'article 9 s'ecrit : «elle propose des directives
generales pour la preparation et 1'etablissement des plans d'affecta-
tion du sol».

Le 7™ alinea de 1'article 9 est supprim6. n est remplacd par le
texte : «Les projets de plan regional de developpement, en ce
compris les directives generales pour leur preparation et leur
etablissement, sont soumis au Conseil 6conomique et social regional
bruxellois».

Oinvang van de bevoegdheid van de Executieve Etendue du pouvoir de 1'Executif

In het ontwerp van ordonnantie wordt er algemeen binnen het
raam van de diverse uitvoeringsmaatregelen aan de Executieve een
te grote beoordelingsbevoegdheid toegekend. Zoals geldt voor
artikel 9 op grond waarvan de Executieve gemachtigd wordt de
regels omtrent de werking, maar tevens inzake de samenstelling van
de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie te bepalen zonder dat de
principes die deze samenstelling ondersteunen worden vastgelegd.

De sociale partners zijn de mening toegedaan dat het onontbeer-
lijk is dat het principe van de samenstelling gepreciseerd wordt, zoals
gebeurd is in artikel 7 van de kaderwet van 1962 die waarborgen
biedt inzake het aan bod komen van «de voornaamste particuliere
belangen van de streek».

Een ander voorbeeld van de omvang van de bevoegdheid van de
Executieve is te vinden in artikel 172 van het ontwerp waardoor de
Executieve over de mogelijkheid beschikt om aan een op regelma-
tige wijze verkregen vergunning een jaar lang te schorsen, wanneer
de vergunning slaat op constructies en werken waarvan de kostprijs
de door de Executieve bepaalde bedragen overschrijdt.

In deze bepaling die volgens de toelichting zo dient te worden
opgevat dat de Executieve maatregelen mag treffen die wegens de
conjunctuur vereist zijn, worden er aan de bevoegdheid van de
Executieve geen perken gesteld en,er wordt geen enkel voorafgaand
overleg gevergd.

De sociale partners menen dat in elk geval de vereisten' die
voortvloeien uit de conjunctuur niet tot het uitsluitende terrein van
de Executieve kunnen behoren. Zij zijn het er alleen over eens dat
de analyse van de aard ervan toekomt aan het voor sociaal-
economisch overleg bevoegde orgaan, waarvan het advies verplicht
vooraf behoort te worden ingewonnen.

Tenslotte is het zo dat de sociale partners in datzelfde verband
wensen te onderstrepen dat er ernstige problemen zijn betreffende
de bepalingen van de artikelen 41 en 52, waardoor er een vermoeden
van weigering ontstaat wanneer de Executieve zich niet over een
ontwerp van gemeentelijk plan heeft uitgesproken binnen de haar
toegestane termijn.

Deze bepaling maakt het de Executieve namelijk mogelijk de
goedkeuring van een ontwerp van gemeentelijk plan te verhinderen,
zonder dat de verplichting tot motivering in acht wordt genomen
weike volgens het onterp overigens vereist is voor eike beslissing tot
weigering.

De sociale partners zijn het niet eens kunnen worden over de
definitie van een verzachtende formule bij onthouding van de
Executieve. Zij menen dat de afwezigheid van beslissing van die
zijde na een eerste termijn (namelijk v66r de verlenging ervan) tot
uiting dient te komen in een akte waarbij zij (de Executieve) haar
verantwoordelijkheid ter zake behoort te dragen.

Het zou hier kunnen gaan om een mededeling aan de Hoofdstede-
lijke Raad.

Het normensysteem en de rechtszekerheid

De sociale partners zijn het er volledig over eens dat de hierarchic
van de normen complex is die voortvloeit uit het instellen van vier
planningsniveaus.

Le projet d'ordonnance confere generalement & 1'Executif, dans le
cadre de ses diverses mesures d'application, un pouvoir d'apprecia-
tion trop large. II en est ainsi de 1'article 9 qui habilite 1'Executif h
determiner les regles de fonctionnement, mais aussi de composition
de la Commission de developpement regional, sans definir les
principes qui doivent sous-tendre cette composition.

Les partenaires sociaux estiment qu'il est indispensable que le
principe de la composition soit precise, comme c'est le cas de 1'article
7 de la loi cadre de 1962 qui garantit la representation «des
principaux interets prives de la Regions.

Un autre exemple de 1'etendue du pouvoir de 1'Executif peut etre
trouve dans 1'article 172 du projet qui permet & 1'Executif de
suspendre un permis regulierement obtenu, et ce pendant 1 an,
lorsque le permis porte sur des constructions et ouvrages dont le cout
depasse les montants fixes par 1'Executif.

Cette disposition, qui selon 1'expose des motifs, doit s'entendre
comme autorisant 1'Executif & prendre les dispositions qu'exige la
conjoncture, n'assortit ce pouvoir de 1'Executif d'aucune limite, et
ne le subordonne a aucune concertation.

Les partenaires sociaux estiment qu'a tout le moins, 1'appreciation
des exigences de la conjoncture ne peut etre 1'apanage du seui
Executif. Us sont unanimes a considerer que toute analyse de cette
nature releve de la competence de 1'organe de concertation socio-
economique dont 1'avis prealable doit obligatoirement etre sollicite,

Enfin, les partenaires sociaux ont tenu & souligner dans le meme
ordre d'idees, les inconvenients graves des dispositions des articles
41 et 52, introduisant une presomption de refus lorsque 1'Executif ne
s'est pas prononce sur un projet de plan communal dans le delai qui
lui est imparti.

Cette disposition permet en effet & 1'Executif de faire obstacle &
1'approbation d'un projet de plan communal sans se conformer au
devoir de motivation auquel le projet subordonne par ailleurs toute
decision de refus.

Les partenaires sociaux n'ont pu s'accorder sur la definition d'une
formule palliative h 1'abstention de 1'Executif. Ils estiment cepen-
dant que 1'absence de decision de celui-ci a 1'issue du premier delai
(soit avant la prolongation de celui-ci) doit apparattre dans un acte
engageant sa responsabilite.

Celui-ci pourrait prendre la forme d'une communication au
Conseil regional.

Le systeme normatif et la securite juridique

Les partenaires sociaux sont unanimes il souligner la complexite
de la hierarchic des normes qui resulte de 1'institution de quatre
niveaux de planification.
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De rechtszekerheid en de duidelijkheid vergen dat alleen de
bestemmingsplannen een reglementair karakter hebben, waardoor
men dus komt tot twee niveaus, het gewestelijke en het gemeente-
lijke.

De gewestelijke of gemeentelijke ontwikkelingsplanneri dienen
politieke instrumenten te blijven waardoor slechts de ontwerpen
ervan en de hun ondergeschikte activiteiten gebonden zijn.

La securite juridique et la clarte imposent que Ie caractere
reglementaire soit reserve aux seuls plans d'affectation du sol, des
lors reduits a deux niveaux, Ie niveau regional et Ie niveau
communal.

Les plans de developpement, regional ou communaux, doiv.ent
demeurer des instruments politiques ne liant que leurs auteurs et les
autorites qui leur sont.subordonnees.

Conclusies Conclusion

Het ontwerp van ordonnantie wijkt niet af van de geest van de wet
van 1962. Het beklemtoont de strakheid en de complexiteit van de
normen en de" procedures.

Het ontleent aan die wetgeving een planningsconcept waarvan het
de doeleinden evenwel ombuigt door de sociaal- economische
behoeften die hierbij het raamwerk zouden moeten vormen onder-
geschikt te maken aan het beleid inzake stedebouw.

De sociale partners geven bijgevolg uiting aan hun bezorgdheid
omtrent de beginselen waarop dit ontwerp steunt en de procedures
die eruit voortvloeien.

Le projet d'prdonnance ne s'ecarte pas de 1'esprit de la loi de 1962.
II en accentue la rigidite et' la complexite des normes et des
procedures.

D emprunte & cette legislation un concept de planification dont il
detourne cependant les objectifs, en subordonnant a la politique de
1'urbanisme, 1'expression des besoms economiques et sociaux qui
devraient en constituer le cadre.

Les partenaires sociaux expriment en consequence leur inquietude
a 1'egard des principes qui soustendent le projet, et des procedures
qui en decoulent.
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25. ADVIES VAN DE KAMER VAN NOTARISSEN
VAN HET ARRONDISSEMENT BRUSSEL

25. AVIS DE LA CHAMBRE DES NOTATRES
DE L'ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES

Artikel21

De derde paragraaf van dit artikel is onverstaanbaar.

Het is in tegenspraak met de tweede paragraaf.

De tweede paragraaf maakt geen melding van een lijst waar
naartoe de derde paragraaf verwijst.

De Raad van State heeft eveneens het onverstaanbare van deze
tekst opgeworpen (zie pagina 107 art. 23 van het voorontwerp 3de
paragraaf).

Artikel 27

De eerste paragraaf van dit artikel luidt letterlijk als volgt ; «Het
gewestelijke bestemmingsplan mag afwijken van het gewestelijke
ontwikkelingsplan, indien hiertoe voldoende grondige redenen zijn
en onder de volgende voorwaarden».

Vraag : Aan we Ike kontrole zullen deze « redenen» onderworpen
zijnV

Artikel 31

De derde paragraaf van dit artikel is onverstaanbaar net zoals de
derde paragraaf van artikel 21.

Opmerking : De juridische zekerheid en de duidelijkheid vereisen
dat wat betreft de artikelen 27 en 31, het verordenend karakter
alleen toekomt aan de bestemmingsplanhen, zodoende beperkt tot
twee niveaus, hetzij het gewestelijke en het gemeentelijke.

Artikel 49

De laatste paragraaf is als voigt opgesteld : «Indien de gemeente-
raad de aanvraag verwerpt, wordt zijn beslissing met redenen
omkleed...».

Moet men geen verhaal voorzien tegen deze verwerping?

Artikel 75 § 1 derde paragraaf

«Het recht op schadevergoeding ontstaat... ofwel bij de defini-
tieve weigering van een stedebouwkundige vergunning of een
verkavelingsvergunning...

Het kan eveneen ontstaan bij het verkopen van het goed».

Deze laatste zin is niet duidelijk.

Wanneer heeft de verkoop plaats? Onderhandse of authentieke
akte?

Artikel 75 § I vierde paragraaf

«De Executieve bepaalt de nadere regels voor.de uitvoering van
dit artikel, inzonderheid wat de vaststelling van de waarden van het
goed en de actualisering ervan betreft».

Hoe de burger waarborgen tegen mogelijke misbniiken van de
Executieve op dit gebied?

Waarom deze uitvoeringsmodaliteiten niet in de ordonnantie zeif
vastleggen ?

Article 21

L'alinea 3 de cet article est incomprehensible.

II est en contradiction avec 1'alinea 2.

L'alinea 2 ne contient pas mention d'une liste a laquelle se refere
1'alinea 3.

Le Conseil d'Etat a releve Ie caractere incomprehensible de cette
redaction (voir page 107 art. 23 de 1'avant-projet, alinea 3).

\

Article 27

L'alinea 1 de cet article stipule litteralement ce qui suit; « Le plan
regional d'affectation du sol petit deroger au plan regional de
developpment, moyennant due motivation et aux conditions suivan-
tes».

Question : A quel controle sera soumise cette «motivation*?

Article 31

L'alinea 3 de cet article est incomprehensible au meme litre que
1'alinea 3 de Particle 21. II est en contradiction avec 1'alinea 2.

Observation ; Concernant les articles 27 et 31, la securite juridi-
que et la clarte imposent que le caractere reglementaire soit reserve
aux seuls plans d'affectation du sol, des lors reduits & deux niveaux,
le niveau regional et )e niveau communal.

Article 49

Le dernier alinea est redige comme suit : «Si le communal rejette
la demande, sa decision est motivee...».

Ne faudrait-il pas prevoir un recours contre ce rejet?

Article 75 § 1 alinea 3

«Le droit a 1'indemnisation na!t soit lors du refus definitif d'un
permis d'urbanisme ou de lotir, soit...

II peut egalement naitre au moment de la vente du bien».

Cette derniere phrase n'est pas claire.

Quel est le moment de la vente ? Compromis ou acte authentique ?

Article 75 § I alinea 4

«L'Executif arrete les modalites d'execution de cet article,
notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi
que 1'actualisation de celles-ci».

Comment garantir le citoyen contre les abus possibles de 1'Execu-
tif en la matiere ?

Pourquoi ne pas fixer ces modalites d'execution dans 1'ordonnance
meme?
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Artlkel 76

Lijn 17 in de Pranse tekst : typefout ale solde» in plaats van «la
solde».

Article 76

Erreur de frappe - ligne 17 - lire : «/e solde» au lieu de «la
solde».

Artikel 80 § 1 - 2"

Zai het niet remmend werken op bet initiatief van particulieren de
stedebouwkundige vergmming te onderwerpen aan een inwendige
wijziging van de gebouwen?

Men zou derhalve de woorden «binnen of» moeten weglaten.

Article 80 § 1 - 2°

Ne sera-t-il pas paralysant pour 1'initiative des particuliers de
soumettre a permis d'urbanisme la modification interieure des
batiments?

D faudrait done supprimer les mots «interieure ou».

Artikel 80 §1-5°

Het woord «gebruik» vervangen door «bestemming», in het
Frans het woord « utilisation » door « affectations.

Article 80 § 1 - 5° t

Remplacer Ie mot «utilisation» par Ie mot «affectation»; en
neerlandais Ie mot «gebruik» par «bestemming».

Artikel 80 § 1 -;.S"

Wat betreft het vellen van hoogstammige bomen, is het te
verkiezen zich te laten inspireren door de bepalingen van artikel 44
van de organieke wet van 1962, waarin het schielijk vellen van
bomen nodig kan ajn om veiligheidsredenen.

Article 80 §1-8°

Concernant 1'abattage des arbres a haute tige, il est preferable de
s'inspirer des dispositions de 1'article 44 de la loi organique de 1962,
1'abattage rapide pouvant s'imposer pour des raisons de securite.

Artikel 81 Article 81

1. Paragraaf een is te vervangen door volgende tekst:
«De notaris vermetdt in alle akten overdragend of verklarend of van
verhuring voor meer dan negen jaar, van onroerende zakelijke
rechten, de verktaring van de verkoper, van de verhuurder of van de
erfpacht- of opstalgever, hetzij dat voor het goed een stedebouwkun-
dige vergunning is verleend of een stedebouwkundig attest dat laat
voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen worden verkre-
gen, hetzij, bij gebreke van die vergunning of dat attest, dat geen
verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het
goed een van de werken en handelingen bedoeld in artikel 80, § 1, te
vemehten».

Bn in het Prans door votgende tekst:
«Le notaire nientionne dans tout acte translatif ou declaratif ou de
location pour plus de neuf ans, de droits reels immobiliers la
declaration du vendeur, du baitleur ou du constituant indiquant soit
que Ie bien a fait Fobjet d'ua pennis d'urbanisme ou d'un certificat
d'urbaiusme- laissant prevoir que pareil pennis pourrait etre obtenu
soit k defaut de ce pennis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aueun
engagement quant a la possibility d'effectuer sur Ie bien aucun des
actes, et travaux vises, a Particle 80, § 1"».

2. Artikel 81 - derde paragraaf - opgestetd als volgt:
«De onderhandse akten waarin de verriehtingen worden vastgelegd,
bevatten dezelfde verklaringx-.

Zou deze paragraaf niet inoeten sameagaan met een sanktie van
relatieve nietigheid die alleen de koper of de huurder zou kunnen
inroepen tot op het ogenbtik van het veriijden van de authentieke
akte- voor het gevat de onderhandse akte deze verklaring niet zou
bevatten?

Maar komt een beslissing omtrent dergelijke sanktie niet alleen
aan de wetgevende macht toe?

1. AUnea 1° a remplacer par Ie texte ci-apres :
«Le notaire mentionne dans tout acte translatif ou declaratif ou de
location pour plus de neuf ans, de droits reels immobiliers la
declaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit
que Ie bien a fait 1'objet d'un pennis d'urbanisme ou d'un certificat
d'urbanisme laissant prevoir que pareil pennis pourrait etre obtenu
soit a defaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun
engagement quant h la possibility d'effectuer sur Ie bien aucun des
actes et travaux vises a 1'article 80, § 1°'».

En neerlandais par Ie texte ci-apres :
«De notaris vermeld in alle akten overdragend of verklarend of van
verhuring voor meer dan negen jaar, van onroerende zakelijke
rechten, de verklaring van de verkoper, van de verhuurder of van de
erfpacht- of opstalgever, hetzij dat voor het goed een stedebouwkun-
dige vergunning is verleend of een stedebouwkundig attest dat laat
voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen worden verkre-
gen, hetzij, bij gebreken van die vergunning of dat attest, dat geen
verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het
goed een van de werken en handelingen. bedoeld in artikel 80, § 1, te
verrichten.

2. Artikel 81 - alinea 3 - redige comme suit :
«Les actes sous seing prive qui constatent ces operations contiennent
la meme declaration».

Ne faudrait-il pas assortir cet alinea d'une sanction de nullite
relative, que seui Pacquereur ou Ie locataire pourrait invoquer
jusqu'S la signature de 1'acte authentique, pour Ie cas oil 1'acte sous
seing pnv6 ne contiendrait pas cette declaration?

Mais la decision d'une telle sanction n'appartient-elle pas unique-
ment au pouvoir legislatif?

Artikel 82

Dtt artiket opent de weg voor wiHekeur.

Article 82

Cet article ouvre la porte a 1'arbitraire.
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Het schaadt het respekt voor overeenkomsten namelijk tussen
verkavelaars en kopers van loten; het laat de benadeelde geburen
toe een eis tot schadevergoeding in te leiden.

Artikel 82 zou moeten weggelaten worden of tenminste vervolle-
digd met volgende vermelding : «voor zover deze afwijkingen de
rechten voortvloeiende uit overeenkomsten tussen partijen niet
schaden».

II est de nature a porter atteinte au respect des conventions,
notamment entre lotisseurs et acquereurs de lots, il expose & une
sanction en indemnite de la part des voisins loses.

L'article 82 devrait etre supprime; sinon complete par la mention
suivante : «pour autant que ces derogations ne portent pas atteinte
aux droits resultant des conventions entre les parties».

Artikel 87 - vierde paragraaf

Zeifde opmerking als voor artikel 81 - derde paragraaf en arti-
kel 90 - derde paragraaf.

De redactie van de laatste alinea wijzigen zoals de eerste alinea
van artikel 81.

Article 87 - alinea 4

Memo observation que pour article 81 alinea 3 et article 90
alinea 3.

Modifier la redaction du dernier alinea (idem article 81, 1"
alinea).

Artikel 90 - derde paragraaf Article 90 - alinea 3

Dit artikel valt onder de titel «Gevolgen van de verkavelingsver-
gunning ».

De derde paragraaf is als volgt opgesteld ;
«De onderhandse akte waarin die verrichtingen worden vastgelegd,
bevatten dezelfde vermeldingen».

Zeifde opmerking als voor artikel 81 - derde paragraaf hierboven.
Zou deze paragraaf niet moeten samen gaan met een sanktie van
relatieve nietigheid die alleen de koper of de huurder zou kunnen
inroepen tot op het ogenblik van het verlijden van de authentieke
akte voor het geval de onderhandse akte deze verklaring niet zou
bevatten?

Cet article figure'sous le titre </Efets du permis de lotir».

L'alinea 3 est redige cornme suit :
«Les actes sous seing prive qui constatent ces operations contiennent
les memes mentions*.

Meme observation que ci-dessus pour 1'article 81 alinea 3. Ne
faudrait-il pas assortir cet alinea d'une sanction de nullite relative,
que soul 1'acquereur ou le locataire pourrait invoquer jusqu'a & la
signature de 1'acte authentique, pour le cas ou 1'acte sous seing prive
ne contiendrait pas cette declaration ?

Artikel 98 Article 98

Verval van de verkavelingsvergunning.

Omwille van de rechtszekerheid, zou dit niet van rechtswege
mogen gebeuren.

Het verval zou slechts mogen plaatsvinden vanaf het ogenblik van
de mededeling door het college van burgemeester en schepenen of
de gemachtigde ambtenaar aan de verkavelaar van het proces-
verbaal dat dit verval vaststelt.

Zodoende zou de eerste paragraaf wegvallen en de tweede
paragraaf moeten vervangen worden door volgende tekst :
«Het college van burgemeester en schepenen stelt het verval van de
verkavelingsvergunning vast door een proces-verbaal, dat bij een ter
post aangetekende zending aan de verkavelaar wordt medegedeeld.
De verkavelingsvergunning vervalt vanaf de datum van de verzen-
ding».

In het Frans door de volgende tekst :
«Le college des bourgmestre et echevins constate la peremption du
permis de lotir dans un proces-verbal qu'il notifie au lotisseur par
envoi recommande & la poste. Le permis est perime a compter de la
date de la notification ».

Peremption du permis de lotir.

Elle ne devrait pas s'operer de plein droit pour des raisons de
securite juridique.

La peremption ne devrait intervenir qu'& dater de la notification
au lotisseur du proces-verbal la constatant dresse par le college
communal ou le fonctionnaire delegue.

Des lors il faudrait supprimer 1'alinea premier et remplacer
1'alinea' 2 par le texte suivant:
«Le college des bourgmestre et echevins constate la peremption du
permis de lotir dans un proces-verbal qu'il notifie au lotisseur par
envoir recommande & la poste. Le permis est perime & compter de la
date de la notification»,

En neerlandais par le texte ci-apres :
«Het college van burgemeester en schepenen constateert het verval
van de verkavelingsvergunning door een proces-verbaal, dat bij een
ter post aangetekende zending aan de verkavelaar wordt medege-
deeld. De verkavelingsvergunning vervat van de datum van de
verzending».

Artikel 104

Het recht van de Executieve om de verkoop, de verhuring, enz te
schorsen binnen het kader van een verkavelingsvergunning zou in de
tijd moeten beperkt zijn en niet hernieuwbaar.

Anders zou het een ernstige inbreuk op het eigendomsrecht
betekenen.

Article 104

Le droit pour 1'executif de suspendre la vente, la location, etc,
dans le cadre d'un permis de lotir devrait avoir un e f f e t strictemcnt
limite dans le temps et non renouvelable,

Sinon il constituerait une atteinte grave & la propriete.



A-108/2- 90/91 - 655 - A-108/2 - 90/91

Bijgevolg zou dit artikel vervolledigd dienen te worden met een
twee paragraaf met volgende tekst :
«Deze schorsing mag niet langer duren dan zes maand en is niet
hernieuwbaar».

Des tors cet article devrait etre complete par un second alinea
redige comme suit :
«Cette suspension ne pourra depasser six mois et n'est pas renouve-
lable».

Artikel 165 Article 165

1. De rechtszekerheid en de snelheid van uitvoering vereisen dat
in de ordonnantie de termijn bepaald wordt waarin de gemeenten de
stedebouwkundige voorschriften dienen af te leveren. .

Bijgevolg zou de eerste paragraaf als volgt dienen •opgesteld te
worden :
«De gemeenten zijn gehouden binnen de twintig dagen aan degenen
die erom verzoeken de stedebouwkundige inlichtingen te verstrek-
ken over de gewestelijke of gemeentelijke verordenende bepalingen
betreffende een goed».

En in het Frans door volgende tekst :
«Les communes sont tenues de delivrer dans les vingt jours aux
personnes qui Ie demandent les renseignements urbanistiques sur les
dispositions reglementaires, regionales ou communales, qui s'appli-
quent a un bien».

2. De derde paragraaf zijnde punt 1° zou als volgt moeten
opgesteld zijn :
«10 de door deze gewestelijke of gemeentelijke verordenende
bepalingen voorziene bestemming».

3. Daarna een punt 4° toevoegen waarvan de tekst luidt als volgt:
«4° of er stedebouwkundige attesten of andere nog geldige vergun-
ningen werden afgeleverd».

Maar dan stelt zich een nieuwe vraag : Hoe zullen de gemeenten
de lijsten van deze attesten en vergunningen die zij afgeleverd
hebben bijhouden en binnen weike termijn zullen zij daartoe
gehouden zijn ?

1. La securite juridique et la rapidite d'execution necessitent de
preciser dans 1'ordonnance Ie delai endeans lequel les communes
devront delivrer les renseignements urbanistiques.

Des lors Ie 1" alinea devrait etre redige comme suit :

«Les communes sont tenues de delivrer dans les 20 jours aux
personnes qui Ie demandent les renseignements urbanistiques sur les
dispositions reglementaires, regionales ou communales, qui s'appli-
quent a un bien».

Et en neerlandais par Ie texte ci-apres :
«De gemeenten zijn gehouden aan degenen die erom verzoeken de
stedebouwkundige inlichtingen te verstrekken binnen de 20 dagen
over de gewestelijke of gemeentelijke verordenende bepalingen
betreffende een goed».

2. L'alinea 3 etant Ie 1° devrait etre redige comme suit :

«1° la destination prevue par ces dispositions reglementaires,
regionales ou communales ».

3. Ensuite ajouter un 4° redige comme suit :
«4° si des certificats d'urbanisme ou des. permis en vigueur ont ete
delivres».

Mais des tors se poserait une nouvelle question : Comment les
communes conserveront-elles la liste des certificats et permis deli-
vres par elles et pendant quel delai y seraient-elles obligees'!

Artikel 166 Article 166

De termijnen waarbinnen de stedebo'uwkundige inlichtingen voor-
zien bij artikel 165 dienen afgeleverd te worden zouden in de
ordonnantie moeten voorzien zijn in het zeifde artikel 165 en niet
overgelaten worden aan een beslissing van de Executieve.

Deze termijnen zouden zeer kort moeten zijn, indien mogelijk
twintig dagen. Een te lange termijn zai nadelig zijn voor een goed
dossierbeheer en veriammend werken voor de economic.

Hoe zullen de gemeenten deze toevloed van vragen die hen zullen
gesteld worden opvangen?

Les delais dans lequels doivent etre delivres les renseignements
urbanistiques vises a 1'article 165 devraient etre fixes dans 1'ordon-
nance aux termes de 1'article 165 et non laisses a la decision de
1'Executif.

Ces delais doivent etre courts, si possible 20 jours. Un delai trop
long sera nuisible a une bonne gestion des dossiers et paralysante
pour 1'activite economique.

Comment les communes pourront-elles faire face a 1'afflux des
questions qui leur seront posees?

A/deling IV
Inlichtingen verstrekt door de notarissen

Deze titel zou moeten vervangen worden door volgende tekst :
«Afdeling TV - Inlichtingen te verstrekken in de reklame».

Artikel 171

De eerste paragraaf van dit artikel zou mo&ten vervangen worden
door volgende tekst:
«De reclame voor de verkoop of de verhuring voor meer dan negen
jaar van een onroerend goed of het vestigen van een recht van
erfpacht of opstal moet de recentste en de nauwkeurigste stede-
bouwkundige bestemming van die goederen ondubbelzinnig aange-
ven met gebruik van de benamingen voorzien in de verschillende
plannen bedoeld in titel II».

Section IV
Informations donnees par les notaires

Ce titre devrait etre remplace par Ie texte ci-apres :
«Section IV - Informations donnees dans les publicites».

Article 171
*

Le premier alinea de cet article devrait etre remplace par Ie texte
ci-apres :
«La publicite relative a la vente ou & la location pour plus de neuf
ans d'un bien immobilier.ou relative a la constitution d'un droit
d'emphyteose ou de superficie, doit indiquer sans equivoque la
destination urbanistique la plus recente et la plus precise de ces
biens, en utilisant la denomination prevue aux differents plans vises
au titre II».
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De tweede paragraaf zou moeten weggelaten worden tenzij als
volgt opgesteld :
«De reklame dient tevens omstandig melding te maken van de
verleende vergunningen en stedebouwkundige attesten die op de te
verkopen goederen betrekking hebben evenals de eventuele verval-
datum ervan».

Reden : De reklame met betrekking tot de verkoop of met het
oog op verhuring is niet alleen voorbehouden aan notarissen. De
voorgestelde tekst zou diskriminerend en nadelig zijn voor het
notariaat vermits zij niet dezelfde eisen inzake reklame stelt aan
andere beroepen die zouden kunnen onderhandelen inzake verko-
pen of huren.

Le second alinea pourrait etre supprime sinon redige comme suit:

«La publicite doit egalement faire mention detaillee des permis et
des certificats d'urbanisme delivres relatifs aux biens a vendre et de
leur eventuelle peremption».

Motif : La publicite relative a la vente ou a la location n'est pas
reservee aux seuls notaires. Le texte propose serait discriminatoire
et prejudiciable au notarial, parce qu'il n'impose pas la meme
publicite aux autres professions susceptibles de negocier des ventes
ou des baux.

DEWAR1CHET


