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I. Inleidende uiteenzetting van I. Expose introductif du Ministre
de Minister belast met Financien, Begroting, des Finances, du Budget, de la Fonction

Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen publique et des Relations exterieures

Dames en Heren, Mesdames, Messieurs,

Voor het vervreemden van haar onroerende
domeingoederen is het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest tot op heden onderworpen aan de (nationale)
wet van 31 mei 1923, laatst gewijzigd door de doma-
niale wet van 2 juli 1969.

De nationale wetgever heeft deze wet recent nog
gemoderniseerd in de programmawet van 6 juli 1989,
doch deze aanpassing is niet van toepassing op de
Gewesten en Gemeenschappen.

Het hier voorgestelde ontwerp van ordonnantie
heeft dan ook ondermeer tot doel die legislatieve
achterstand in te halen. Doch dit ontwerp gaat veel
verder. Het wil de domaniale wetgeving grondig
moderniseren, verbeteren en tevens aanpassen aan de
Brusselse problematiek.

Een eerste verbetering is de controle door de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

De huidige nationale wetgeving voorziet dat de
wetgever de onderhandse verkopen moet goedkeuren
boven de 50 miljoen. Er is echter geen enkele eis
gesteld aan de termijn binnen deweike dit moet
gebeuren, en in de praktijk stellen we vast dat aan het
Parlement soms verkopen ter goedkeuring worden
voorgelegd die reeds jarenlang verleden zijn.

In onderhavige ordonnantie stel de Executieve voor
deze goedkeuring te vragen aan de Raad binnen de
drie maand na het verlijden van de akte, teneinde de
controle door de Raad reeel te houden.

Anderzijds stelt de Executieve voor het drempelbe-
drag op te trekken tot 250 miljoen. Niet alleen was de
drempel van 50 miljoen door de stijging van de
levensduurte achterhaald, maar bovendien was dit een
drempel die gebruikt werd op nationaal vlak, en dus
eerder rekening hield met rurale prijzen, dan met de
immobilienmarkt die we hier te Brussel kennen,

Ook wat betreft de lasthebber (t.t.z. de ambtenaar
die de akte dient te verlijden) is er een wijziging.

Het Gewest is, in tegenstelling tot de Staat. niet
gebonden aan de Comites tot Aankoop van onroe-
rende goederen. om haar aktes te verlijden. Het
Gewest kan daar een eigen dienst voor oprichten of
zeifs beroep doen op een notaris.

Pour 1'alineation de ses immeubles domaniaux, la
Region de BruxelIes-Capitale est soumise, jusqu'a ce
jour, a la loi (nationale) du 31 mai 1923, en dernier
modifiee par la loi domaniale du 2 juillet 1969.

Recemment, Ie legislateur national a encore moder-
nise cette loi dans la loi-programme du 6 juillet 1989,
mais cette adaptation n'est pas d'application aux
Regions et aux Communautes.

Le projet d'ordonnance qui vous est sounds a des
lors pour objet notamment de rattraper ce retard
legislatif. Mais ce projet va bien plus loin. II a pour
objet de moderniser fondamentalement la legislation
domaniale, de Pameliorer et de 1'adapter a la proble-
matique bruxelloise.

Une premiere amelioration reside dans le contr61e
par le Conseil de la Region de BruxelIes-Capitale.

L'actuelle legislation nationale prevoit que le legisla-
teur doit approuver les ventes de gre a gre au-del^ de
50 millions. II n'existe toutefois aucune condition en ce
qui concerne le delai fixe et dans la pratique, nous
constatons que parfois des ventes passees depuis des
annees sont soumises b 1'approbation du Parlement.

Par la presente ordonnance 1'Executif propose de
demander cette approbation au Conseil dans les trois
mois suivant la passation de 1'acte pour que le contr61e
effectue par le Conseil reste efficace.

D'autre part, 1'Executif propose de relever le mon-
tant-plancher jusque 250 millions. Non seulement, le
montant-plancher de 50 millions est depasse suite a
1'augmentation du cout de la vie, mais il s'agissait en
outre d'un seuil utilise au plan national qui tenait done
compte des pri\ ruraux plutot que du marche immobi-
lier a Bruxelles.

11 y a egalement une modification en ce qui concerne
le mandataire (c.a.d. le fonctionnaire charge de la
passation de 1'acte).

Contrairement a 1'Etat, la Region n'est pas liee aux
Comites d'acquisition de biens immeubles pour passer
ses actes. A cet et't'et, la Region peut creer un service
propre ou meme faire appel a un notaire.
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Bij ordonnantie van 28 april 1990 werd de nationale | Par ordonnance du 28 juin 1990, 1'Administration
Administratie van BTW, Registratie en Domeinen nationale de la TVA, de I'Enregistrement et des
echter bevoegd verklaard om voor rekening van het Domaines a toutefois ete declaree competente pour
Gewest vermogensrechtelijke verrichtingen uit te voe- effectuer des operations patrimoniales pour Ie compte
ren. De modaliteiten hiervan werden vastgelegd in een de la Region. Les modalites en ont ete fixees dans un
protocol tussen de Regering en de Executieve. protocole conclu entre Ie Gouvernement et 1'Executif.

Dit betekent dat de Executieve in principe beroep
wenst te doen op het Comite van Aankoop. Wanneer
niettemin op een andere lasthebber wordt beroep
gedaan, dient het aankoopcomite de Executieve over
het ontwerp van akte van advies te dienen.

Ook de manier waarop publiciteit moet gevoerd
worden voor een verkoop, wordt gemoderniseerd. De
huidige wetgeving legt enkel een publikatie op in het
Belgisch Staatsblad en verplicht er toe een uittreksel
hiervan te bezorgen aan de eigenaars van de aangren-
zende percelen.

Het blijft verplicht dat de aanpalende eigenaars per
aangetekend schrijven verwittigd worden. De overige
publiciteit wordt echter op een meer commerciele leest
geschoeid.

De meest opvallende wijziging is evenwel dat in
welomschreven gevallen kan afgeweken worden van
het principe te verkopen aan de meestbiedende.

Deze afwijking zai mogelijk zijn wanneer de Execu-
tieve van oordeel is dat het onmiddellijk voordeel (de
hoogste prijs) in een bepaald geval dient te wijken voor
een andere doelstelling waaraan de Executieve de
voorkeur geeft (bijvoorbeeld ter realisatie van een
specifiek project dat het beleid inzake bevordering van
de huisvesting op bijzondere wijze ondersteunt).

Dit kan overigens voor het Gewest op termijn
financieel gunstiger zijn bijvoorbeeld door het aantal
inwoners te verhogen waardoor nieuwe inkomsten
worden verkregen.

Vanzelfsprekend wordt deze uitzonderingsmaatre-
gel omgeven met de nodige controles en waarborgen
om het financiele belang van het Gewest te vrijwaren.

Ook wordt erover gewaakt dat dergelijke verkopen
enkel kunnen gebeuren voor projecten vvaarvoor reeds
een stedebouwkundig attest werd at'geleverd.

Het ligt overigens in de bedoeling van de Executieve
om nog een bijkomende voonvaarde op te leggen.
weike in de onderhavige tekst nog niet is ingeschreven.
opdat tot deze uitzonderingsprocedure mag besloten
worden. De Executieve is van oordeel dat, indien het

Cela signifie qu'en principe 1'Executif souhaite faire
appel au Comite d'acquisition. Toutefois, s'il est fait
appel b un autre mandataire Ie Comite d'acquisition
devra emettre un avis sur Ie projet d'acte.

La facon dont la publicite doit etre menee en vue
d'une vente, est egalement modernisee. La legislation
actuelle impose uniquement une publication au Moni-
teur Beige et la transmission d'un extrait de cette
publication aux proprietaires des parcelles riveraines.

L'obligation d'avertir les riverains par lettre recom-
mandee est maintenue. Les autres modes de publicite
sont toutefois d'ordre plus commercial.

La modification la plus marquante reside toutefois
dans Ie fait que pour des projets precis, il peut etre
deroge au principe de la vente au plus offrant.

Cette derogation sera possible lorsque 1'Executif
estime que dans un cas bien determine, 1'avantage
immediat (Ie prix Ie plus eleve) doit ceder Ie pas ^ un
autre objectif auquel 1'Executif accorde sa preference
(par exemple la realisation d'un projet specifique pour
soutenir specialement la politique du logement).

Pour la Region, cette facon d'agir peut d'ailleurs a
delai etre plus interessante du point de vue financier.
Une augmentation du nombre d'habitants peut par
exemple procurer de nouveaux revenus.

II va sans dire. que cette mesure derogatoire est
entouree des controles necessaires et de garanties
permettant de preserver les interets financiers de la
Region.

I! est egalement \e i l le a ce que de telles ventes ne
puissent avoir lieu que pour des projets ayant deja fait
1'objet d'un certificat d'urbanisme

L'Executif a d'ailleurs I'intention d'imposer une
condition supplemcniaire a 1'application de cette pro-
cedure derogatoire. condition qui n'est pas encore
inscrite dans Ie present texte. L'Executif estime que
cette procedure de vente ne peut etre appliquee que si
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beoogde project onderworpen is aan een milieuver-
gunning van een der twee hoogste categorieen, dat dan
pas tot deze verkoopprocedure kan overgegaan wor-
den wanneer een geldig milieuattest afgeleverd is.

Tot vandaag kan deze voorwaarde echter nog niet
ingeschreven worden, vermits de nieuwe milieuregle-
mentering nog niet van kracht is. De Executieve zai
deze bijkomende voorwaarde evenwel inschrijven in
het ontwerp van ordonnantie inzake milieuvergunnin-
gen.

Tot slot vermeld ik nog dat het ontwerp op alle
vlakken tegemoetgekomen is aan de opmerkingen en
suggesties van de Raad van State.

Zoals u weet, Mijnheer de Voorzitter, Dames en
Heren Raadsleden, voorziet de begrotingsordonnantie
dat de verkoop van ongebruikte gronden en gebouwen
zai benut worden om investeringen te financieren.
Onderhavige ordonnantie zai de Executieve toelaten
deze verkopen uit te voeen, moderner dan voorheen
en meer aangepast aan de Brusselse context. Ik dank u
voor uw aandacht.

un certificat d'environnement valable a ete delivre,
pour un projet soumis a. un permis d'environnement
d'une des deux categories les plus elevees.

A ce jour, cette condition ne peut pas encore etre
inscrite etant donne que la nouvelle reglementation en
matiere d'environnement n'est pas encore en vigueur.
Cette condition supplementaire sera toutefois inscrite
par 1'Executif dans Ie projet d'ordonnance relatif aux
permis d'environnement.

Pour terminer, je signale encore que Ie projet
rencontre sur tous les points, les remarques et sugges-
tions du Conseil d'Etat.

Comme vous Ie savez, Monsieur Ie President, Mes-
dames et Messieurs les Conseillers, 1'ordonnance bud-
getaire prevoit que la vente des terrains et immeubles
non occupes servira a financer des investissements. La
presente ordonnance permettra a 1'Executif de realiser
ces ventes d'une facon plus moderne et mieux adaptee
au contexte bruxellois. Je vous remercie de votre
attention. !

II. Algemene bespreking II. Discussion generate

Een lid vraagt uitleg betreffende § 2, lid 2, van
artikel 5. Voor hem is deze tekst niet in overeenstem-
ming met de commentaar op dit artikel die in de
memorie van toelichting is opgenomen.

De Minister belast met Financien antwoordt dat
wanneer de Executieve oordeelt dat zij voor een
duidelijk omschreven ontwerp van het principe van
verkoop aan de meestbiedende wenst af te wijken, zij
in dit geval eveneens mag beslissen van de normale
regels van openbaarmaking, zoals bedoeld in de §§ 1
en 2 van artikel 4, af te zien.

Een ander lid vraagt eerst weike de elementen zijn
die de Executieve ertoe gebracht hebben de limiet-
waarde van 50 tot 250 miljoen op te trekken.

Vervolgens stelt het lid dat het wel kan aanvaarden
dat in sommige welbepaalde omstandigheden van de
basisregels wordt at'geweken, maar dan moeten de
criteria waarop deze beslissingen gesteund zijn zeer
duidelijk worden omschreven. Deze opmerking werd
trouwens reeds gemaakt door de Raad van state.

Het lid vraagt dat de Minister duidelijk zou stellen
wat het begrip « project » in de raam van artikel 5
inhoudt.

Un membre demande des explications sur Ie § 2,
alinea 2 de 1'article 5. D'apres lui, ce texte ne
correspond pas au commentaire de cet article tel qu'il
figure dans 1'exposd des motifs.

Le Ministre des Finances repond que lorsque 1'Exe-
cutif estime qu'il souhaite deroger, pour un projet bien
defini, au principe de la vente au plus offrant, il peut
egalement decider dans ce cas de renoncer aux regles
normales de publicite telles que visees aux §§ 1 et 2 de
1'article 4.

Un autre membre demande d'abord quels sont les
elements qui ont amene 1'Executif a porter la valeur
limite de 50 a 250 millions.

Le membre declare ensuite qu'il peut admettre qu'il
soit deroge, dans certaines circonstances bien precises,
aux regles de base: dans ce cas cependant, les criteres
sur lesquels ces decisions s'appuient doivent etre
clairement definis. Le Conseil d'Etat avait d'ailleurs
deja formule celte observation.

Le membre demande que le Ministre precise ce que
la notion de « projet » implique dans le cadre de
1'article 5,
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Tenslotte wenst deze spreker te vernemen waarom
de Executieve de mogelijkheid invoert om op andere
lasthebbers dan de Comites tot aankoop een beroep te
doen om de in artikel 2 en artikel 3, § 2, bedoelde
taken uit te voeren.

Enfin, 1'orateur souhaite savoir pourquoi 1'Executif
introduit la possibility de faire appel a d'autres manda-
taires que les Comites d'acquisition pour executer les
taches visees aux articles 2 et 3, § 2.

Een ander lid vindt dat de redenen die de Execu-
tieve ertoe brengt de wetgeving van 1923 te versoepe-
len ^cinig gegrond zijn.

De wijzigingen zouden zeifs in de tegenovergestelde
richting moeten gaan, vermits het gewest onderhevig is
aan een aanhoudende speculatie in de immobiliensec-
tor.

Un autre membre estime que les raisons qui ame-
nent 1'Executif b assouplir la legislation de 1923 sont
peu fondees.

Les modifications devraient meme aller en sens
oppose vu que la region est sujette a une speculation
constante dans Ie secteur immobilier.

De Executieve zou voorzichtiger te werk moeten
gaan en zou het controlerecht van de Raad zeifs
moeten uitbreiden.

L'Executif devrait etre plus prudent dans son action
et aller jusqu'a elargir Ie droit de controle du Conseil.

De spreker is de mening toegedaan dat de Raad in
staat moet zijn om zeif nauwiettend te waken over al
wat zich op het vlak van stedebouw en ruimtelijke
ordening voordoet, vermits zij samengesteld is uit 75
leden die over een grondgebied van slechts 160 km2

bevoegd zijn.

Een ander lid deelt deze mening niet. Men kan
moeilijk de democratische controle op alle vervreem-
dingen volledig aan de Raad overlaten. Dit druist in
tegen de doeltreffendheid van het beleid.

In het huidig systeem waarin op nationaal vlak het
Parlement zijn toestemming moet geven voor alle
vervreemdingen boven de 50 miljoen, stelt men een
grote vertraging vast.

In verband met het controlerecht van de Raad over
de vervreemdingen die de waarde van 250 miljoen
overschrijden, vraagt het lid weike de juridische draag-
wijdte is van de resolutie bepaald in artikel 2 van het
'ontwerp.

Een lid zou graag vernemen op weike andere
lasthebbers de Executieve voornemers is een beroep te
doen in het in artikel 5. § 2. lid 3, 1" bedoelde seval.

Een lid vreest dat de toepassing van artikel 5. § 2, de
ontwijking van het controlerecht van de Raad tot
gevolg zai hebben. Het geeft het volgende voorbeeld.
Indien de Executieve de casernes te Elsene voor de
prijs van 750 miljoen aankoopt en deze vervolgens aan
een prive-bouwheer afstaat voor een symbolische
frank om er sociale woningen in de plaats te bouwen,
dan kan deze operatic zonder enige vorm van controle
doorgevoerd worden.

L'orateur est d'avis que Ie Conseil doit etre a meme
de surveiller lui-meme de pres rout ce qui se produit
dans Ie domaine de 1'urbanisme et de 1'amenagement
du territoire, puisqu'il est compose de 75 membres qui
ne sont competents que pour un territoire de 160 km2.

Un autre membre ne partage pas cet avis. On peut
difficilement laisser au Conseil 1'entierete du controle
democratique de toutes les alineations; cette facon de
faire est contraire a 1'efficacite de gestion.

Le systeme actuel, ou Ie Parlement doit donner son
accord au niveau national pour toutes les alienations
depassant les 50 millions, accuse un grand retard.

En ce qui concerne le droit de controle du Conseil
sur les alienations depassant une valeur de 250 mil-
lions, le membre demande quelle est la portee juridi-
que de la resolution prevue a 1'article 2 du projet.

Un membre souhaiterait savoir quels sont les autres
mandataires auxquels 1'Executif a 1'intention de faire
appel dans le cas vise a 1'article 5, § 2, 1°.

Un membre craint que 1'application de Particle 5, § 2
n'entraine un contournement du droit de controle du
Conseil. II donne I'exemple suivant. Si 1'Executif
acquiert les casernes d'lxelles pour la somme de
750 millions et les cede ensuite a un promoteur prive
centre le franc s\ mbolique pour y construire a la place
des logements sociaux. cette operation peut se faire
sans aucune forme de controle.
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Een lid stelt de drie volgende vragen :

— In weike omstandigheden is de Executieve
gemachtigd uit de hand te vervreemden in plaats van
openbaar, of, anders gezegd, is de Executieve ertoe
gemachtigd zeif de modaliteiten van de vervreemding
te bepalen ?

— Weike zijn de juridische gevolgen verbonden aan
de door de Raad gestemde resoluties ? Wat gebeurt er
indien de Raad zijn goedkeuring weigert ?

— Is de in artikel 5, § 2, bepaalde procedure zo
opgevat dat de vervreemding steeds uit de hand
gebeurt, zodat het controlerecht van de Raad ook
uitgeoefend wordt op alle verrichtingen die het drem-
pelbedrag van 250 miljoen overschrijden ?

Het antwoord van de Minister belast met Financien
luidt als volgt.

Wat het bedrag van 250 miljoen betreft, is men van
het standpunt uitgegaan dat de index tussen 1969 en
1989 verdubbeld is. Daarbij komt dat gedurende de
laatste twee jaren de prijzen in de streek van Brussel
nog eens verdubbeld zijn.

In verband met het controlerecht van de Raad,
herinnert hij eraan dan slechts de vervreemdingen uit
de hand aan dit controlerecht zullen onderworpen

• worden en voor zover zij de waarde van 250 miljoen
overschrijden. De sanctie die aan de stemming van de
resolutie is verbonden, is louter van politieke aard.
Een negatieve stemming kan dus geen enkel opschor-
tend gevolg met zich meebrengen, maar geldt slechts
als een politieke sanctie tegenover de Executieve.

Alle vervreemdingen, zowel de openbare als deze
uit de hand, zullen in het jaarlijks verslag aan de Raad
worden opgenomen.

Het begrip « project » waarnaar verwezen is in
artikel 5, § 2, lid 1, zai in het raam van het ontwerp van
ordonnantie houdende oprichting van de Regie van
het Grondbeleid nader worden beschreven.

Alhoewel het ontwerp bepaalt dat het Gewest niet
gebonden is aan de Comites tot aankoop om haar
aktes te verlijden. list het in de bedoeling van de
Executieve om zoveel mogelijk op deze Comites een
beroep te doen. vermits zij goed uitgerust zijn om alle
vermogensrechtelijke verrichtingen voor rekening van
het Gewest uit te voeren. Dit sluit niet u i t dat het
Gewest in uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld aan een
notaris zou vragen voor haar een akte te verlijden,

Een lid vraagt of immobilienkantoren ook in aan-
merking zouden kunnen komen.

Un membre pose ies trois questions suivantes :

— Dans quelles circonstances 1'Executif est-il habi-
lite a aliener de gre a gre plutot que publiquement ou,
en d'autres termes, 1'Executif est-il habilite a fixer lui-
meme Ies modalites de 1'alienation ?

— Quelles sont Ies consequences juridiques des
resolutions votees par Ie Conseil ? Que se passe-t-il si
Ie Conseil ne donne pas son approbation ?

— La procedure fixee a 1'article 5, § 2 est-elle
concue de maniere a ce que 1'alienation se fasse
toujours de gre a gre et que Ie droit de contr61e du
Conseil s'exerce egalement pour toutes Ies operations
depassant un montant de 250 millions ?

Le Ministre des Finances donne la reponse suivante.

En ce qui concerne le montant de 250 millions, on
est parti du point de vue que 1'index a double entre
1969 et 1989. Dans la region de Bruxelles-Capitale en
outre, Ies prix ont double au cours de ces deux
dernieres annees.

En ce qui concerne le droit de contr61e du Conseil, il
rappelle que seules Ies alienations de gre a gre seront
soumises a ce contr61e et pour autant qu'elles depas-
sent un montant de 250 millions. La sanction liee au
vote de la resolution est purement de nature politique.
Un vote negatif ne peut done pas entratner de conse-
quence suspensive mais a uniquement valeur de sanc-
tion politique a 1'egard de 1'Executif.

Toutes Ies alienations, tant publiques que de gre a
gre, figureront dans le rapport annuel soumis au
Conseil.

La notion de « projet » a laquelle il est fait reference
a 1'article 5 sera decrite plus en detail dans le cadre du
projet d'ordonnance portant creation de la Regie
fonciere.

Bien que le projet dispose que la Region n'est pas
liee aux Comites d'acquisition pour passer ses actes,
1'Executif a 1'intention de faire autant que possible
appel a ces Comites. Ceux-ci, en effet, sont bien
equipes pour executer toutes Ies operations de droit
patrimonial pour le compte de la Region, ce qui
n'exclut pas que. dans des cas particuliers, la Region
demande par exemple a un notaire de passer un acte
pour elle.

Un membre demande si Ies agences immobilieres
pourraient egalement etre sollicitees.
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De Minister antwoordt dat deze kantoren geen Le Ministre repond que ces agences ne sont pas
akten mogen verlijden. habilitees a passer des actes.

Le meme membre estime que 1'article 3, § 3 ne porte
pas seulement sur la passation d'actes mais egalement
sur d'autres operations qui ont trait a I'alienation,
telles que 1'estimation de la valeur d'un bien, la
recherche d'acheteurs potentiels, etc.

Un autre membre ne voit pas pourquoi 1'Executif
souhaite faire appel a d'autres mandataires pour
1'estimation.

Un membre souhaite eviter que 1'application combi-
nee des articles 2 et 5 ne conduisent 1'Executif a se
soustraire au droit de controle du Conseil. C'est
pourquoi il propose d'utiliser le terme « valeur mar-
chande » au troisieme alinea de 1'article 2. Les condi-
tions particulieres qui, en application de 1'article 5,
seraient eventuellement imposees au vendeur ne
seraient ainsi pas reprises en compte pour la comparai-
son avec le montant plancher.

Le Ministre accepte cette interpretation. II declare
que, pour 1'application de 1'article 2, il faut tenir
compte de la valeur fixee par le Comite d'acquisition.

Hetzelfde lid meent dat artikel 3, § 3, niet alleen
slaat op net verlijden van akten, maar ook op andere
verrichtingen die met de vervreemding betrekking
hebben, zoals het schatten van de waarde van het
goed, het zoeken van potentiele kopers, enz...

Een ander lid ziet niet goed in waarom de Execu-
tieve voor de schatting op andere lasthebbers een
beroep wenst te doen.

Een lid wil vermijden dat de gecombineerde toepas-
sing van de artikelen 2 en 5 ertoe zou leiden dat de
Executieve zich aan het controlerecht van de Raad
onttrekt. Daarom stelt het voor in het derde lid van
artikel 2 de term « handelswaarde » (valeur mar-
chande) te gebruiken. Aldus zouden de bijzondere
voorwaarden die, bij toepassing van artikel 5, eventu-
eel aan de koper worden opgelegd niet in aanmerking
komen voor de vergelijking met het drempelbedrag.

De Minister is het met deze interpretatie eens. Hij
stelt dat, voor de toepassing van artikel 2, met de door
het Comite tot aankoop bepaalde waarde rekening
dient te worden gehouden.

Een discussie ontstaat over het al dan niet weglaten
van het woord « geschatte » bij artikel 2.

Een lid pleit voor de schrapping van dit woord. Het
is immers de werkelijke waarde van het goed die
bepalend moet zijn.

Een ander lid deelt deze mening niet, omdat de
politieke kritiek op de handelingen van de Executieve
juist moet kunnen slaan op de discrepantie tussen de
geschatte en de reele verkoopwaarde.

De Minister pleit voor het behoud van de term
« geschatte ».

Een lid stelt voor dat men eraan zou toevoegen :
« de door het Comite tot aankoop geschatte waarde ».

De Minister heeft geen bezwaar tegen dit voorstel.

Een lid betwist de door de Minister aangehaalde
cijfers voor de berekening van de evolutie van de
index.

Een ander lid vraagt de de Minister de evolutie van
de index sinds 1923 zou meedelen.

De Minister belooft een meer uitgebreide verant-
woording te geven voor het verslag.

Une discussion s'engage concernant la suppression
ou non du mot « estimee » a 1'article 2.

Un membre plaide pour la suppression de ce mot.
En effet, c'est la valeur reelle du bien qui doit etre
determinante.

Un autre membre ne partage pas cette opinion parce
que la critique politique des actions de 1'Executif doit
justement pouvoir porter sur la difference entre la
valeur reelle et la valeur estimee de la vente.

Le Ministre plaide pour le maintien du terme
« estimee ».

Un membre propose que 1'on ajoute : «la valeur
estimee par le Cornice a'acquisition. ».

Le Ministre ne s'oppose pas ^ cette proposition.

Un membre conteste les chiffres avances par le
Ministre pour le calcul de 1'evolution de 1'index.

Un autre membre demande que le Ministre commu-
nique revolution de 1'index depuis 1923.

Le Ministre promet de donner une justification plus
detainee au rapport.
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Een lid wenst te vernemen hoeveel vervreemdingen
boven de 250 miljoen de Executieve in de komende
maanden voornemers is te doen.

De Minister antwoordt dat de administratie nog
volop bezig is met het opmaken van een inventaris van
alle door de Staat overgehevelde domeingoederen. In
het verslag zai de lijst van de reeds overgehevelde
goederen worden opgenomen.

In verband met artikel 3 zijn verscheidene leden de
mening toegedaan dat de mogelijkheid om ook op
andere lasthebbers dan de Comites een beroep te doen
op onvoldoende wijze gefundeerd is.

Een lid vindt dat deze andere bemiddelaars enkel als
raadgevers zouden mogen optreden. Lastgeving houdt
immers in dat de lasthebber een mandaat krijgt om in
naam van het Gewest verbintenissen aan te gaan.

Voor een ander lid heeft deze regeling als voordeel
dat de speculatie op een bepaald goed beter kan
omzeild worden.

De Minister verklaart dat hij de bedoeling heeft in
principe op de Comites tot aankoop een beroep te
doen. Deze Comites zijn echter af en toe zo overstelpt
dat er zich een flessehals voordoet. Daarom wenst de
Executieve de mogelijkheid te behouden om ook op
andere lasthebbers beroep te kunnen aan.

Een lid merkt op dat in dit geval het Comite dan ook
niet bij machte is zijn met redenen omkleed advies,
zoals bedoeld in artikel 3, § 3, uit te brengen.

Meerdere leden vragen zich af of de Comites wel
uitgerust zijn om zeer complexe vastgoedoperaties op
touw te zetten.

Andere leden pleiten integendeel voor de afschaf-
fing van § 3.

Een lid is van mening dat de Comites tot aankoop
principieel voorrang dienen te genieten.

Indien op uitzonderlijke wijze op andere mandata-
rissen een beroep wordt gedaan. bepaalt artikel 3, § 3,
reeds dat dit het voorwerp moet uitmaken van een
collegiale beslissing van de Executieve, die dan des-
noods door de Raad kan gesanctioneerd worden.

Met het oog op een bijkomende garantie, zou men
in artikel 5. § 1, lid 2. kunnen toevoegen dat het om
een met redenen omklede beslissing van de Executieve
moet gaan.

De Minister heeft hiertegen geen bezwaar.

Un membre souhaite etre informe du nombre d'alie-
nations superieures a 250 millions auxquelles 1'Execu-
tif a 1'intention de proceder dans les prochains mois.

Le Ministre repond que 1'administration est encore
occupee a dresser un inventaire de tous les immeubles
domaniaux transferes par 1'Etat. La liste des immeu-
bles deja transferes figure au rapport (voir annexe 3).

En ce qui concerne 1'article 3, plusieurs membres
estiment que la possibilite de faire egalement appel a
d'autres mandataires que les Comites est insuffisam-
ment fondee.

Un membre estime que ces autres intermediaires ne
pourraient intervenir qu'en qualite de conseillers. En
effet, le mandat implique que le mandataire resoit un
mandat pour souscrire des engagements au nom de la
Region.

Pour un autre membre, ce reglement presente
I'avantage de mieux pouvoir eviter la speculation sur
un immeuble determine.

Le Ministre declare qu'il a 1'intention quant a lui de
recourir en principe aux Comites d'acquisition. Toute-
fois, lesdits Comites sont parfois a ce point debordes
qu'il en decoule un encombrement. C'est pourquoi
1'Executif souhaite egalement conserver la possibilite
de pouvoir compter sur d'autres mandataires.

Un membre observe que, dans ce cas, le Comite
n'est pas habilite a emettre un avis motive tel que
prevu a 1'article 3, § 3.

Plusieurs membres se demandent si les Comites sont
suffisamment equipes pour organiser des operations
immobilieres tres complexes.

D'autres membres plaident au contraire pour la
suppression du § 3.

Un membre estime que les Comites d'acquisition
doivent beneficier d'une priorite de principe.

S'il est fait exceptionnelement appel a d'autres
mandataires, 1'article 3, § 3 prevoit deja que cela doit
faire 1'objet d'une decision collegiale de 1'Executif qui
peut alors etre sanctionnee, si necessaire, par le
Conseil.

A litre de garantie supplementaire, on pourrait
ajouter a 1'article 5, § 1, alinea 2, qu'il doit s'agir d'une
decision motives de 1'Executif.

Le Ministre n'y voit pas d'objection.
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Een lid vraagt op weike basis de in artikel 3, § 3, Un membre demande sur quelle base on a fixe Ie
lid 2, bepaalde termijn van 1 maand werd vastgelegd. delai d'un mois vise a Particle 3, § 3, alinea 2.

De Minister antwoordt dat dit met het Bestuur van
Financien werd overeengekomen.

Met betrekking tot artikel 4 vraagt een ander lid of
de bestaande reglementeringen die in de publiciteits-
maatregelen van de openbare verkopen voorzien, van
kracht blijven.

De Minister stelt dat deze maatregelen het voorwerp
uitmaken van administratieve richtlijnen. De publici-
teitsmaatregelen varieren naargelang van de aard van
het te vervreemden goed.

In verband met artikel 5 dringen meerdere leden
erop aan dat de Minister het begrip « project >;•,
waarvan sprake is in § 2, nader zou omschrijven en
eventueel een voorbeeld geven van een dergelijk
project.

De Minister verwijst naar de projecten voor de
Kanaalzone en voor de bouw van een nieuw Heizelsta-
dion. Deze projecten moeten met de krachtlijnen van
het grondbeleid van het Gewest in overeenstemming
zijn.

Een lid vraagt of sommige vastgoedoperaties waar-
bij afwijkingen van de plannen van aanleg worden
toegestaan in mil voor de opbouw van woningen
hiervoor ook in aanmerking komen.

Een lid vindt dat de procedure van artikel 5, § 2,
verantwoord is om de grondspeculatie tegen te gaan.

Het komt voor dat reeds gevestigde bedrijven
nieuwe terreinen wensen te verwerven teneinde hun
bestaande inplanting uit te breiden. Indien men het
systeem van de meestbiedende toepast, zai het dikwijis
gebeuren dat deze bedrijven geen hogere prijs kunnen
bieden dan deze aangeboden door de meeste bouw-
promotoren.

Hetzelfde probleem stelt zich voor de gemeenten die
tevergeefs op zoek zijn naar nieuwe terreinen voor de
woningbouw.

Spreker is van mening dat de Executieve in zulke
gevallen moet kunnen ingrijpen daar de logica van de
vrije markt hier niet toelaat dat aan deze gerechtvaar-
digde bekommernissen wordt tegemoetgekomen.

Andere leden gaan akkoord met deze stelling op
voorwaarde dat de Executieve zijn doelstellingen
inzake ruimtelijke ordening en grondbeleid nader zou
omschrijven, zoals trouwens door de Raad van State
naar voren werd gebracht.

Le Ministre repond que ce delai a ete convenu avec
1'Administration des Finances.

En ce qui concerne 1'article 4, un autre membre
demande si les reglementations existantes en matiere
de publicite des ventes publiques restent d'application.

Le Ministre declare que ces mesures font 1'objet de
directives administratives. Les mesures de publicite
varient en fonction de la nature du bien a aliener.

En ce qui concerne 1'article 5, plusieurs membres
insistent pour que le Ministre definisse de maniere plus
precise la notion de « projet » dont il est question au §
2 et qu'il donne eventuellement un exemple d'un tel
projet.

Le Ministre renvoie aux projets relatifs a la zone du
Canal et a la construction d'un nouveau stade du
Heysel. Ces projets doivent etre conformes aux directi-
ves de la politique fonciere de la Region.

Un membre demande si certaines operations immo-
bilieres pour lesquelles on accorde des derogations aux
plans d'amenagement en echange de la construction de
logements entrent egalement en ligne de compte dans
ce cadre.

Un membre estime que la procedure de 1'article 5,
§ 2 se justifie pour faire face a la speculation fonciere.

Des entreprises deja installees souhaitent parfois
acquerir de nouveaux terrains en vue d'etendre leur
implantation existante. Si 1'on applique le systeme du
plus offrant, il arrive souvent que ces entreprises ne
soient pas en etat d'offrir un prix plus eleve que celui
propose par la plupart des promoteurs immobiliers.

Le meme probleme se pose pour les communes qui
cherchent en vain de nouveaux terrains pour la cons-
truction de logements.

L'orateur estime que 1'Executif doit pouvoir interve-
nir dans de tels cas, la logique du marche libre ne
permettant pas de repondre a ces preoccupations
justifiees.

D'autres membres peuvent partager cette position a
condition que 1'Executif definisse plus precisement ses
objectifs en matiere d'amenagement du territoire et de
politique fonciere, comme le Conseil d'Etat 1'a d'ail-
leurs fait remarquer.
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De Minister antwoordt dat de Raad van State
gevraagd heeft de tekst aan te vullen, ofwel door
duidelijke grenzen te stellen aan de bevoegdheid tot
afwijking, ofwel door uitdrukkelijk te verwijzen naar
de ordonnantie tot vaststelling van het globale grond-
beleid van het Gewest. Vermits deze ordonnantie nog
in voorbereiding is, heeft de Executieve geopteerd
voor de eerste opiossing, namelijk het inschrijven in de
tekst van een aantal voorwaarden waaraan de moge-
lijkheid tot afwijking wordt onderworpen.

Een lid stelt voor dat het controlerecht zoals
bedoeld in artikel 2, lid 3, ook zou worden uitgeoefend
over elk project waarvoor een afwijking van de nor-
male procedure wordt gevraagd.

Een ander lid ondersteunt dit voorstel, aangezien de
Raad, meer dan de Executieve, in staat is een globaal
zicht te hebben op het grondbeleid van het Gewest.

Verder wenst dit lid te vernemen hoe de procedure
van verkoop uit de hand door de Comites tot aankoop
wordt geregeld.

De Minister antwoordt het volgende.

Naast de gewone publiciteitsmaatregelen, neemt de
administratie contact op met de potentiele kopers per
brief naargelang van de aard van het te vervreemden
goed. Indien de administratie een vrij hoog aantal
prijsoffertes ontvangt, worden alle kandidaten op een
bepaald ogenblik samengeroepen. Het goed wordt dan
toegewezen aan de meestbiedende. Deze tekent
onmiddellijk een belofte tot aankoop.

Wat het voorstel tot uitbreiding van het controle-
recht betreft, herinnert de Minister eraan dat alle
vervreemdingen uit de hand waarbij de geschatte
waarde van het goed 250 miljoen te boven gaat, aan de
goedkeuring van de Raad zullen worden voorgelegd.

Le Ministre repond que Ie Conseil d'Etat a demande
de completer le texte en fixant des limites claires a la
competence de derogation ou en renvoyant expresse-
ment a 1'ordonnance qui arretera 1'ensemble de la
politique fonciere de la Region. Comme cette ordon-
nance est encore en preparation, 1'Executif a opte pour
la premiere solution, a savoir la mention dans le texte
d'un certain nombre de conditions auxquelles est
soumise la possibility de derogation.

Un membre propose que le droit de contr61e, tel que
vise a Particle 2, alinea 3, soit egalement exerce sur
tout projet pour lequel une derogation a la procedure
normale est demandee.

Un autre membre soutient cette proposition, le
Conseil etant mieux a meme que 1'Executif d'avoir une
vue globale sur la politique fonciere de la Region.

Ce membre souhaite encore etre informe de la
maniere dont les Comites d'acquisition reglent la
procedure de vente de gre a gre.

Le Ministre fait la reponse suivante.

^
Outre les mesures de publicity habituelles,

PAdministration contacte les acheteurs potentiels par
lettre en fonction de la nature du bien a aliener. Si
PAdministration recoit un nombre assez important
d'offres de prix, tous les candidats sont convoques en
meme temps. Le bien est alors attribue au plus offrant,
lequel signe immediatement une promesse d'achat.

En ce qui concerne la proposition d'extension du
droit de contr61e, le Ministre rappelle que toutes les
alienations de gre & gre de biens dont la valeur estimee
depasse 250 millions seront soumises a 1'approbation
du Conseil.

*** ***

Bij de opening van de tweede zitting verklaart de
Minister belast met Financien dat het Bestuur der
Domeinen een verantwoordingsnota zai opstellen
betreffende het drempelbedrag van 250 miljoen.

De inventaris van de domeingoederen is in opmaak
en zai bij het verslag gevoegd worden. Deze is echter
onder voorbehoud van de transferten die tussen de
Staat en het Gewest nog moeten worden geregeld.

De Minister kondigt ook aan dat de Executieve drie
amendementen zai indienen die alle in de lijn staan van
de door de Commissie gemaakte suggesties.

A 1'ouverture de la deuxieme reunion, le Ministre
des Finances declare que 1'Administration des Domai-
nes etablira une note justificative sur le montant
plancher de 250 millions (voir annexe 2).

L'inventaire des bien domaniaux est en cours d'ela-
boration et sera joint au rapport, sous reserve toutefois
des transferts qui doivent encore etre regles entre
1'Etat et la Region.

Le Ministre annonce egalement que 1'Executif depo-
sera trois amendements qui rencontrent tous des
suggestions emises par la Commission.



A-127/2- 90/91 - 11 - A-127/2-90/91

III. Artikelsgewijze bespreking III. Discussion des articles

Artikel 1 wordt aangenomen bij eenparigheid van de
9 aanwezige leden.

L'article 1" est adopte a 1'unanimite des 9 membres
presents.

Artikel 2

De Executieve dient een amendement (nr. 1) in dat
ertoe strekt dat de schatting die vergeleken wordt met
het bedrag van 250 miljoen :

- steeds moet opgemaakt zijn door het Comite tot
aankoop;

- geen rekening houdt met de minderwaarde die volgt
uit eventuele bouwverplichtingen.

Een lid vraagt dat de Minister zou bevestigen dat het
ontwerp enkel slaat op het privaat domein van het
Gewest. Het openbaar domein is immers onver-
vreemdbaar. De affectatie is de grondslag van de
onvervreemdbaarheid van het openbaar domein.

Hieruit vioeit voor dat een goed zijn status van
openbaar domein slecht kan verliezen door een uit-
drukkelijke beslissing van desaffectatie.

Spreker vraagt wie deze beslissing kan nemen.

De Minister antwoord dat affectatie al dan niet
uitdrukkelijk kan zijn. Dit geldt ook voor desaffecta-
tie. Een goed kan zijn status van openbaar domein
verliezen, hetzij door een uitdrukkelijke beslissing van
de overheid (een besluit van de Executieve), hetzij op
stilzwijgende wijze doordat het goed niet langer aange-
wend wordt voor de bestemming die het destijds had
verkregen. ,

Hetzelfde lid onderstreept dat er een parallelisme
moet bestaan tussen beide beslissingen : is de affecta-
tie uitdrukkelijk geweest, dan moet de desaffectatie op
dezelfde wijze gebeuren.

De Minister nuanceert deze stelling; volgens hem is
de rechtsleer hierover niet unaniem. Voor zover de wil
tot desaffectatie duidelijk naar voren komt. aan-
vaarden sommigen dat goederen bij voorbeeld bij
proces-verbaal overgedragen aan het Comite tot aan-
koop worden gedesaffecteerd.

De voorgaande spreker. evenals een ander lid.
betwisten deze laatste stelling. Het \'alt zeer te betwij-
felen dat besturen van een lagere rang bij gewone
administratieve beslissing een einde zouden kunnen
stellen aan een affectatie beslist op grond van een
hierarchisch hogere norm.

Article 2

L'Executif depose un amendement (n° 1) qui prevoit
que I'estimation comparee au montant de 250 mil-
lions :

- doit toujours etre etablie par Ie Comite d'acquisi-
tion;

- ne tient pas compte de la moins-value qui decoule
d'obligations eventuelles en matiere de construc-
tion.

Un membre demande que Ie Ministre confirme que
Ie projet porte uniquement sur Ie domaine prive de la
Region. En effet, Ie domaine public est inalienable.
L'affectation constitute Ie fondement de 1'inalienabilite
du domaine public.

II en decoule qu'un bien ne peut perdre son statut de
domaine public que par une decision formelle de
desaffectation.

L'orateur demande qui peut prendre cette decision.

Le Ministre repond que 1'affectation peut etre
formelle ou non. II en va de meme pour la desaffecta-
tion. Un bien peut perdre son statut de domaine public
par une decision formelle des pouvoirs publics (un
arrete de 1'Executif) ou de maniere tacite, lorsque
1'affectation du bien cesse d'etre celle qu'il avait recue
anterieurement.

Le meme membre souligne qu'un parallelisme doit
exister entre les deux decisions : si 1'affectation a ete
formelle, la desaffectation doit 1'etre egalement.

Le Ministre nuance cette position; d'apres lui, la
doctrine n'est pas unanime a ce sujet. Pour autant que
la volonte de desaffectation soit exprimee clairement,
certains acceptent de desaffecter des biens qui ont par
exemple ete transferes par proces-verbal au Comite
d'acquisition.

L'orateur precedent, ainsi qu'un autre membre,
contestent cette derniere these. II est fort peu probable
que des pouvoirs inferieurs puissent mettre un terme,
par simple decision administrative, a une affectation
decidee sur la base d'une norme hierarchique supe-
rieure.
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Meerdere leden dienen twee amendementen (nrs. 4
en 5) in op dit artikel. Het eerste strekt ertoe het cijfer
« 250 » door het cijfer « 125 » te vervangen, het
tweede de vervreemdingen boven het drempelbedrag
aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad te
onderwerpen. De politieke sanctie heeft immers geen
zin meer indien de verkoop reeds gesloten is.

Een lid vindt dat het tweede amendement onverant-
woord is, omwille van het feit dat de goedkeuring door
de Raad een essentiele vormvereiste is voor de geldig-
heid van de vervreemding.

Een indiener herinnert eraan dat de Minister belast
met Financien tijdens de algemene bespreking
beweerd heeft dat de sanctie verbonden aan de stem-
ming van de resolutie van louter politieke aard is.
Daarom wenst zijn groep dat de goedkeuring het
verlijden van de akte zou voorafgaan.

Een lid vraagt in dit verband waarom de Executieve
op het advies van de Raad van State niet is ingegaan. Is
het niet aangewezen ter vrijwaring van de rechtszeker-
heid dat alle vervreemdingen boven een zeker bedrag
bij middel van een ordonnantie worden goedgekeurd ?

Wat de betwisting rond de indexatie betreft, stelt de
Minister dat tussen januari 1969 en juni 1991 het
indexcijfer van de consumptieprijzen met 3,45 is ver-
menigvuldigd. De Bexac-index geeft voor het ganse
land een verhoging van 2,5 tussen 1969 en 1986, en
voor Brussel alleen een verhoging van 3,2 tussen 1986
en juni 1991. Door het drempelbedrag op 250 miljoen
te bepalen, heeft de Executieve dus louter de aanpas-
sing aan de index gevolgd. De juiste cijfers zijn in
bijiage 2 opgenomen.

Een lid vraagt of het aangewezen is met de specula-
tie rekening te houden om het drempelbedrag te
bepalen,

Een ander lid vindt dat men eindeloos kan discussie-
ren over het drempelbedrag, maar dat heeft volgens
hem minder belang dan de juridische vraagstelling
betreffende het controlerecht van de Raad.

Amendement nr. 2 verwerpt hij eveneens, omdat
het voor de hand ligt dat men moeilijk eike vervreem-
ding kan laten voorafgaan door een publiek debat in
de Raad.

Het lid stelt voor dat men ter zake eenvoudigweg de
bepaling van de nationale wetgeving zou overnemen.

Een lid vraagt weike de juridische gevolgen zijn van
het uitblijven van de goedkeuring door het Parlement.

Plusieurs membres deposent deux amendements
(n05 4 et 5) a cet article. Le premier amendement vise a
remplacer le chiffre « 250 » par le chiffre « 125 », le
second a soumettre le montant plancher a 1'approba-
tion prealable du Conseil. En effet, la sanction politi-
que n'a plus de sens si la vente a deja ete conclue.

Un membre estime que le deuxieme amendement ne
se justifie pas parce que 1'approbation par le Conseil
est une condition formelle essentielle a la validite de
1'alienation.

Un auteur rappelle que le Ministre des Finances a
pretendu, au cours de la discussion generate, que la
sanction liee au vote de la resolution etait de nature
purement politique. C'est pourquoi son groupe sou-
haite que 1'approbation soit prealable a la passation de
1'acte.

Un membre demande dans ce cadre pourquoi 1'Exe-
cutif n'a pas donne suite a 1'avis du Conseil d'Etat. Ne
faudrait-il pas, pour garantir la securite juridique, que
toutes les alienations depassant un certain montant soit
approuvees par voie d'ordonnance?

En ce qui concerne le debat sur 1'indexation, le
Ministre declare que 1'indice des prix a la consomma-
tion a ete multiplie par 3,45 entre janvier 1969 et juin
1991. L'indice Bexac affiche une augmentation d'envi-
ron 2,5 pour 1'ensemble du pays entre 1969 et 1986 et
pour Bruxelles uniquement, une augmentation d'envi-
ron 3,2 entre 1986 et juin 1991. En fixant le montant
plancher a 250 millions, 1'Executif n'a fait que suivre
1'adaptation a 1'index. Les chiffres precis sont repris a
1'annexe 2.

Un membre demande s'il est judicieux de tenir
compte de la speculation pour determiner le montant
plancher.

Un autre membre estime que 1'on peut se livrer a des
discussions sans fin sur le montant plancher mats que
ce point est moins important que la question juridique
du droit de controle du Conseil.

II rejette egalement 1'amendement n° 2; il est evi-
demment difficile de faire preceder toute alienation
par un debat public au sein du Conseil.

Le membre propose que, dans cette matiere, on
reprenne simplement la disposition de la loi nationale.

Un membre demande quelles sont les consequences
juridiques de I'absence d'approbation par le Parle-
ment.
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De Minister antwoordt dat in dit geval de toestem-
ming van de Staat niet volmaakt is en dat bijgevolg de
betrekkelijke nietigheid van de akte in hoofde van de
Staat ontstaat. De medecontractant is weliswaar
gehouden tot onmiddellijke uitvoering van het con-
tract, maar hij zou bij weigering of onthouding door
het Parlement — wat tot nu toe nooit is voorgekomen
— eventueel recht hebben op schadeloosstelling.

Meerdere leden dienen een amendement (nr. 12) in
om het vierde lid van dit artikel te doen vervallen.

Een discussie ontstaat over het al dan niet toevoegen
van de woorden « bij ordonnantie » in het derde lid.

Een lid is van mening dat de goedkeuring ook in een
begrotingsordonnantie zou kunnen worden opgeno-
men.

De Commissie stelt voor de twee laatste regels van
het derde lid te wijzigen als volgt :

«... frank te boven gaat, door de Brusselse Hoofd-
stedelijke Road bij ordonnantie worden goedgekeurd ».

Amendement nr. 12 wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 12 aanwezige leden.

Amendement nr. 5 wordt ingetrokken.

Een lid dient een subamendement in op amende-
ment nr. 4. Het stelt voor het cijfer « 125 » te vervan-
gen door het cijfer « 170 ».

Amendement nr. 4, evenals het subamendement,
worden verworpen met 7 stemmen tegen 3, bij 2 ont-
houdingen.

Amendement nr. 1 wordt aangenomen bij eenparig-
heid van de 12 aanwezige leden.

Artikel 2, aldus geamendeerd, wordt aangenomen
met 9 stemmen bij 3 onthoudingen.

Le Ministre repond que, dans ce cas, Ie consente-
ment de 1'Etat n'est pas parfait, ce qui entralne la
nullite relative de 1'acte de la part de 1'Etat. II est vrai
que le cocontractant est tenu d'executer immediate-
ment le contrat, mais en cas de refus ou d'abstention
du Parlement — ce qui ne s'est encore jamais produit
— il aurait eventuellement droit a une indemnisation.

Plusieurs membres deposent un amendement (n° 12)
tendant a supprimer le quatrieme alinea de cet article.

Une discussion s'engage sur la question d'ajouter ou
non les mots « par ordonnance » au troisieme alinea.

Un membre estime que 1'approbation pourrait ega-
lement figurer dans une ordonnance budgetaire.

La Commission propose de modifier les deux der-
nieres lignes du troisieme alinea comme suit :

«. . . depasse 250 millions de francs, doivent etre
approuvees par ordonnance par le Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale ».

L'amendement n° 12, ainsi modifie, est adopte a
1'unanimite des 12 membres presents.

L'amendement n° 5 est retire.

Un membre depose un sous-amendement a 1'amen-
dement n° 4. II propose de remplacer le chiffre « 125 »
par le chiffre « 170 ».

L'amendement n° 4 ainsi que le sous-amendement
sont rejetes par 7 voix centre 3 et 2 abstentions.

L'amendement n° 1 est adopte a 1'unanimite des
12 membres presents.

L'article 2, ainsi amende, est adopte par 9 voix et
3 abstentions.

Artikel 3 Article 3

De Executieve dient een amendement (nr. 2) in dat
ertoe strekt de garantie in te bouwen dat niet willekeu-
rig van het principe op de Comites tot aankoop een
beroep te doen, mag afgeweken worden.

Andere leden stellen voor paragraaf 3 van dit artikel
te doen vervallen (amendement nr. 6).

Een lid pleit ook voor de schrapping van § 3.
Spreker vindt immers dat andere bemiddelaars slechts
als raadgevers mogen optreden.

L'Executif depose un amendement (n° 2) tendant a
garantir qu'il ne puisse etre deroge arbitrairement au
principe de recours aux Comites d'acquisition.

D'autres membres proposent de supprimer le troi-
sieme paragraphe de cet article (amendement n° 6).

Un membre plaide egalement pour la suppression
du § 3. En effet, 1'orateur estime que d'autres manda-
taires ne peuvent intervenir qu'au titre de conseillers.
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Een lid vindt dat het gevaarlijk is een monopolie toe
te kennen aan een instelling die niet van het Gewest
afhangt.

En lid vraagt dat de Minister de bijzondere motieven
zou aangeven die de Executieve ertoe zou kunnen aan-
zetten op andere lasthebbers een beroep te doen.

De Minister herhaalt dat de ^mites tot aankoop af
en toe zo overstelpt zijn dat er zich een flessehals
voordoet. Daarenboven zou het kunnen voorkomen
dat in bepaalde omstandigheden het Gewest met de
Staat zou moeten concurreren.

Niets belet de Executieve de draagwij'dte van het
eventueel aan bepaalde lasthebbers toegekende man-
daat, in het contract van lastgeving te bepalen.

Amendement nr. 6 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 2.

Amendement nr. 2 wordt aangenomen met 9 stem-
men bij 2 onthoudingen.

Artikel 3, aldus geamendeerd, wordt aangenomen
met 9 stemmen tegen 2.

Un membre juge dangereux d'octroyer un monopole
^ une institution qui ne depend pas de la Region.

Un membre demande que Ie Ministre fasse part des
motifs speciaux qui pourraient inciter 1'Executif a faire
appel a d'autres mandataires.

Le Ministre repete que les Comites d'acquisition
sont parfois a ce point debordes qu'il en decoule un
encombrement. En outre, il pourrait arriver que, dans
certaines circonstances, la Region soit en concurrence
avec 1'Etat.

Rien n'empeche 1'Executif de fixer, dans le contrat
qui s'y rapporte, la portee du mandat qui serait
eventuellement confie a certains intermediaires.

L'amendement n° 6 est rejete par 9 voix centre 2.

L'amendement n° 2 est adopte par 9 voix et 2
abstentions.

L'article 3, ainsi amende, est adopte par 9 voix
centre 2.

Artikel 4 Article 4

Meerdere leden dienen een eerste amendement
(nr. 7) in dat ertoe strekt de publiciteitsmaatregelen
nauwkeuriger te bepalen. Zij stellen onder meer voor
dat de bekendmaking tenminste een maand zou duren,
en dat de niet naleving van de publiciteitsmaatregelen
de nietigheid van de vervreemding voor gevoig zou
hebben.

De Minister antwoordt dat § 1 de door de Comites
tot nu toe gevolgde procedures overneemt. Hij vindt
het onverantwoord alle details in de tekst van de
ordonnantie op te nemen.

Een lid vraagt of er uitvoeringsbesluiten bestaan die
de publiciteitsmaatregelen die in de wet van 1923 zijn
vervat, nader bepalen.

De Minister antwoordt ontkennend. In de praktij'k
hangen deze maatregelen grotendeels af van het
belang en de aard van het goed dat vervreemd wordt.

Amendement nr. 7 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 2.

Dezelfde leden dienen een tweede amendement
(nr. 8) in. Zij wensen dat wanneer het verlijden van de
akte door het sluiten van een verkoopbelofte wordt
voorafgegaan, dezelfde publiciteitsmaatregelen wor-

Plusieurs membres deposent un premier amende-
ment (n° 7) qui vise ^ preciser les mesures de publicite.
Us proposent notamment que la publication dure au
moins un mois et que le non-respect des mesures de
publicite entrame la nullite de 1'alienation.

Le Ministre repond que le § 1" reprend les procedu-
res suivies jusqu'a present par les Comites. II estime
injustifie de reprendre tous les details dans le texte de
1'ordonnance.

Un membre demande s'il existe des arretes d'execu-
tion qui precisent les mesures de publicite contenues
dans la loi de 1923.

Le Ministre repond par la negative. Dans la prati-
que. ces mesures dependent en grande partie de
1'importance et de la nature du bien qui est aliene.

L'amendement n" 7 est rejete par 9 voix centre 2.

Les memes membres deposent un deuxieme amen-
dement (n" 8). Us souhaitent que les memes mesures
de publicite soient appliquees lorsque la signature
d'une promesse de vente precede la passation de
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den toegepast. Zij stellen ook voor het tweede lid van
§ 2 te doen vervallen, daar zij niet begrijpen waarom
alle inwoners niet op dezelfde wijze op de hoogte van
de vervreemding worden gebracht.

De Minister geeft toe dat het eerste gedeelte van het
amendement verantwoord is wanneer de verkoopover-
eenkomst gesloten wordt door een andere mandataris
dan het Comite tot aankoop. Hij stelt voor de tekst van
§ 2, eerste lid, aan te vullen met de woorden : «.. . of
in voorkomend geval voor de ondertekening van de
verkoopbelofte ».

Dit amendement wordt aangenomen bij eenparig-
heid van de 11 aanwezige leden.

Amendement nr. 8 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 1 stem, bij 1 onthouding.

Artikel 4, aldus geamendeerd, wordt aangenomen
met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.

1'acte. Us proposent egalement de supprimer Ie
deuxieme alinea du § 2, parce qu'ils ne comprennent
pas pourquoi on ne porte pas 1'alienation de la meme
maniere a la connaissance de tous les habitants.

Le Ministre admet que la premiere partie de 1'amen-
dement se justifie lorsque le compromis de vente est
conclu par un autre mandataire que le Comite d'acqui-
sition. II-propose de completer le texte du § 2, premier
alinea par les mots suivants : «... ou le cas echeant
avant la signature de la promesse de vente ».

Cet amendement est adopte a 1'unanimite des 11
membres presents.

L'amendement n° 8 est rejete par 9 voix centre 1 et 1
abstention.

L'article 4, ainsi amende, est adopte par 9 voix et 2
abstentions.

Artikel 5 Article 5

De Executieve dient een amendement (nr. 3) in op
§ 2, derde lid, 1°, van dit artikel. De bedoeling van dit
amendement is tweeledig :

— bij afwijking van het systeem van de meestbiedende
mag de schatting enkel door het Comite tot aan-
koop worden verricht;

— in dergelijk geval moet bedoelde schatting niet
alleen rekening houden met de bestaande regle-
mentaire verplichtingen, maar ook met de bijzon-
dere verplichtingen die aan de vervreemding
gekoppeld zijn.

Een lid is de mening toegedaan dat dit artikel veruit
het belangrijkste is omdat het aan de Executieve de
mogelijkheid geeft de voorschriften van de voorgaande
artikelen naast zich te leggen, op voorwaarde dat de
projecten met het globaal grondbeleid van de Execu-
tieve in overeenstemming zijn. Vermits het grondbe-
leid verder niet nader gepreciseerd wordt, betekent dit
een blanco-cheque voor de Executieve.

Erger wordt het wanneer men aan het Comite opiegt
een aantal subjectieve voorwaarden die door de Exe-
cutieve worden opgelegd, te objectiveren. Spreker
vraagt zich af op weike manier de Comites te werk
zullen gaan om tot een objectieve evaluatie te komen.
Het valt ook op dat hier de Executieve plots niet meer
het argument van concurrentie met de Staat inroept.

Een lid deelt deze mening niet. Voor hem is deze
tekst een minimumvoorwaarde om het Gewest toe te
laten een wezenlijk grondbeleid te voeren. Indien men
de tekst van artikel 5 vergelijkt met hetgeen is bepaaid
in het voorstel van ordonnantie houdende de bevorde-

L'Executif depose un amendement (n° 3) au § 2,
troisieme alinea, 1" de cet article. L'objectif de cet
amendement est double :

— en cas de derogation au systeme du plus offrant,
I'estimation ne peut etre etablie que par le Comite
d'acquisition ;

— dans ce cas, I'estimation dont question tient compte
non seulement des obligations reglementaires exis-
tantes mais egalement des obligations particulieres
liees a 1'alienation.

Un membre estime que cet article est de loin le plus
important parce qu'il donne a 1'Executif la possibility
de deroger aux prescriptions des articles precedents
pour autant que les projets soient conformes a la
politique fonciere globale de 1'Executif. Puisqu'il n'y a
pas d'autres precisions quant a cette politique fonciere,
il s'agit la d'un cheque en blanc donne a 1'Executif.

C'est encore pire lorsqu'on contraint le Comite a
objectiver un certain nombre de conditions subjectives
imposees par 1'Executif. L'orateur se demande de
quelle maniere les Comites procederont pour parvenir
a une evaluation objective. II est frappant de constater
qu'ici 1'Executif n'invoque plus 1'argument de la con-
currence avec 1'Etat.

Un membre ne partage pas cet avis. Pour lui, ce
texte est la condition minimale sans laquelle la Region
ne peut mener de veritable politique fonciere. Si 1'on
compare le texte de 1'article 5 avec ce que prevoit le
projet d'ordonnance visant a favoriser 1'acces au loge-
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ring van de toegang tot de middelgrote woningen,
waar men openbare besturen zai toelaten gronden te
verkopen tegen een prijs die lager is dan deze vastge-
steld door het Comite tot aankoop, dan is het afwij-
kingsregime in dit artikel vervat zeker niet overdreven.
Hoe wil men dat het Gewest een vernieuwd grondbe-
leid voert indien het gebonden is aan de aanhoudende
speculatie.

De voorgaande spreker antwoordt dat hij geen
principieel bezwaar heeft tegen het afwijkingsregime,
voor zover de Raad in staat is te controleren dat de
Executieve binnen de grenzen van het verleende recht
tot afwijking blijft.

Een lid merkt op dat het advies van de Raad van
State op artikel 5 vernietigend is.

De Minister antwoordt dat de tekst ondertussen
"reeds gewijzigd werd. Zoals de Raad van State het
gevraagd heeft, werden in de definitieve tekst nieuwe
voorwaarden gevoegd.

Verder stelt hij dat dit afwijkingsregime verant-
woord is orn sociale redenen.

Met betrekking tot amendement nr. 3, stelt een lid
dat de Comites bij de schatting van een goed nu reeds
rekening houden met de lasten die dat goed bezwaren.

Een ander lid zegt dat men hier een stap verder wil
gaan door eraan toe te voegen dat niet alleen met de
stedebouwkundige verplichtingen, maar ook met bij-
zondere door de Executieve opgelegde verplichtingen
dient rekening te worden gehouden.

Een lid vraagt zich af of deze verplichtingen wel
objectiveerbaar zijn.

ment moyen, ou les pouvoirs publics seront autorises a
vendre des terrains a un prix inferieur a celui fixe par Ie
Comite d'acquisition, Ie regime de derogation contenu
dans cet article n'est certainement pas exagere. Com-
ment veut-on que la Region renouvelle sa politique
fonciere si celle-ci est liee a une speculation perma-
nente ?

L'orateur precedent repond qu'il n'a pas d'objection
de principe contre Ie regime de derogation pour autant
que Ie Conseil soit en mesure de contr61er que
1'Executif reste dans les limites du droit a la derogation
qui lui est accorde.

Un membre signale que 1'avis du Conseil d'Etat sur
1'article 5 est particulierement severe.

Le Ministre repond qu'entre temps. Ie texte a deja
ete modifie. De nouvelles conditions ont ete ajoutees
au texte definitif, comme 1'avait demande le Conseil
d'Etat.

En outre, il declare que ce regime de derogation se
justifie pour des raisons sociales.

En ce qui concerne 1'amendement n° 3, un membre
declare que les Comites d'acquisition tiennent actuel-
lement deja compte des charges qui grevent le bien
lorsqu'ils en etablissent 1'estimation.

Un autre membre declare que 1'on veut ici aller plus
loin en ajoutant qu'il ne faut pas seulement tenir
compte des prescriptions urbanistiques, mais aussi de
prescriptions particulieres imposees par 1'Executif.

Un membre se demande si ces prescriptions sont
bien objectivables.

De voorgaande spreker denkt van wel. Waarom zou L'orateur precedent pense que oui. Pourquoi 1'Exe-
de Executieve aan het Comite niet kunnen meedelen cutif ne pourrait-il pas informer le Comite de son
dat zij bijvoorbeeld in een bepaalde wijk van plan is intention, par exemple, de faire construire dans un
middelgrote woningen te vestigen die tegen een quartier determine des logements moyens a mettre en
bepaalde prijs te huur of te koop moeten worden location ou en vente a un certain prix?
gesteld?

Er wordt hem geantwoord dat dit nergens in de tekst II lui est repondu que cela ne se retrouve nulle part
van de ordonnantie is weergegeven. Zolang er een dans le texte de 1'ordonnance. Tant qu'il subsiste un
vacuum bestaat in de definitie van het grondbeleid, vide dans la definition de la politique fonciere, 1'Exe-
kan de Executieve dit artikel gebruiken om alles en cutif peut utiliser cet article pour agir absolument a sa
nog wat te doen. De vier voorwaarden die de Execu- guise. Les quatre conditions ajoutees par 1'Executif en
tieve in antwoord op de opmerkingen van de Raad van reponse aux observations emises par le Conseil d'Etat
State toegevoegd heeft. zijn van technische aard. Zij sont de nature technique. Elles n'obligent pas 1'Execu-
dwingen de Executieve niet de politieke motivering tif a rendre publique la motivation politique de sem-
van dergelijke beslissingen bekend te maken. blables decisions.
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Een lid vraagt dat de Minister zou toelichten hoe
men in concreto de gelijkheid tussen de deelnemers
aan het opbod zai realiseren, wanneer de Executieve
beslist heeft van het principe van de verkoop aan de
meestbiedende af te wijken.

Voor de Minister is het duidelijk dat diegene die het
meest heeft aangeboden ook bij gelijke voorwaarden
aan het mindere bod kan deelnemen.

Ter verduidelijking vraagt hetzelfde lid welk crite-
rium men gaat gebruiken om tot de toewijzing van het
project over te gaan, wan.-ieer gelijke voorwaarden
worden gesteld.

Een ander lid is van mening dat in dergelijk geval de
Executieve het criterium van de meestbiedende moet
in acht nemen.

Een lid meent dat dit artikel als volgt moet begrepen
worden. Wanneer de Executieve de keuze heeft tussen
twee projecten, waarvan het ene volledig in de lijn ligt
van haar grondbeleid en het andere niet, dan laat
artikel 5 aan de Executieve toe het eerste project te
kiezen boven het tweede, al ligt het aanbod van de ene
ondernemer lager dan dat van de andere.

Indien de andere ondernemer nu bereid is een
alternatief project in te dienen dat ook in de lijn ligt
van de doelstellingen van de Executieve, dan zou het
gerechtvaardigd zijn dat hij hiervoor met eerstge-
noemde zou kunnen mededingen.

Dit betekent niet dat hij de nietigverklaring van de
verkoop zou kunnen aanvragen, vermits de Executieve
juist gedekt is door de mogelijkheid tot afwijking
vervat in artikel 5.

Een lid is van mening dat het principe van de meest-
biedende hier mag wegvallen, vermits het hier gaat om
een project dat door de Executieve zeif op touw wordt
gezet. De Executieve vraagt gewoonweg van de nor-
male marktprijs te mogen afwijken om bepaalde lasten
aan de ondernemer te kunnen opieggen.

De Minister vraagt of het de wens is van de
Commissie, indien men een bepaald lastenkohier
opstelt, dat men dan deze opnieuw aan de concurren-
tie zou onderwerpen. Dit is een nieuwe voorwaarde
waarover de Executieve zich moet beraden.

Ter informatie wenst de Minister te vernemen of
deze bijkomende voorwaarde ook aan de gemeenten
wordt opgelegd. Volgens hem hebben de gemeenten
het recht te onderhandelen en het goed aan wie dan
ook toe te wijzen. Waarom zou het Gewest dat ook
niet mogen doen ?

Un membre demande que Ie Ministre explique
comment on realisera concretement 1'egalite entre les
participants a 1'adjudication lorsque 1'Executif aura
decide de deroger au principe de la vente au plus
offrant.

Pour Ie Ministre, il est evident que celui qui a fait
1'offre la plus elevee peut egalement participer, aux
memes conditions, a 1'offre inferieure.

Le meme membre demande qu'on explique quel
critere on utilisera pour proceder a 1'attribution du
projet lorsque les conditions posees sont identiques.

Un autre membre estime que dans un tel cas,
1'Executif doit respecter le critere du plus offrant.

Un membre pense que cet article doit etre compris
comme suit. Lorsque 1'Executif a le choix entre deux
projets, dont 1'un se situe entierement dans la ligne de
sa politique fonciere et 1'autre pas, 1'article 5 permet a
1'Executif de preferer le premier projet au second,
meme si le premier promoteur offre moins que le
second.

Toutefois, si 1'autre promoteur est pret a deposer un
projet alternatif qui se situe egalement dans la ligne
des objectifs de 1'Executif, il serait alors justifie qu'il
puisse entrer en concurrence avec le premier cite.

Mais il ne pourrait pas pour autant demander
1'annulation de la vente, puisque 1'Executif est couvert
par la possibility de derogation inscrite a 1'article 5.

Un membre estime que dans ce cas-ci on peut
renoncer au principe du plus offrant puisqu'il s'agit
d'un projet initie par 1'Executif lui-meme. L'Executif
demande simplement de pouvoir deroger au prix nor-
mal du marche pour pouvoir imposer certaines charges
au promoteur.

Le Ministre demande si la Commission souhaite
que, lorsqu'on etablit un cahier de charges determine,
celui-ci soit a nouveau soumis a la concurrence. II
s'agit d'une nouvelle condition dont 1'Executif doit
deliberer.

Le Ministre souhaite savoir, a titre d'information, si
cette condition supplementaire est egalement imposee
aux communes. D'apres lui , les communes ont le droit
de negocier et d'attribuer le bien a qui bon leur
semble. Pourquoi la Region ne pourrait-elle proceder
de meme?
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Een lid vindt dat men voor elk project een lastenko-
hier dient op te maken. Deze wordt gevolgd door een
aanbesteding bij inschrijving om het principe van
gelijkheid tussen de ondernemers na te leven. Het
project dient dan aan de meestbiedende toegewezen te
worden. Spreker aanvaardt niet dat men hier geval per
geval zou onderhandelen.

Un membre estime qu'il faut etablir, pour chaque
projet, un cahier des charges suivi d'un appel d'offres
par soumission pour respecter Ie principe d'egalite
entre les promoteurs. Le projet doit alors etre attribue
au plus offrant. L'orateur n'admet pas la negociation
au cas par cas.

Wat de gemeenten betreft, zijn er volgens dit lid drie
mogelijkheden tot vervreemding :

a) openbare verkopen, met eventueel een lastenko-
hier : deze zijn door de toezichthoudende overheid
aan zeer strenge voorwaarden onderworpen. De
gemeenten mogen bijvoorbeeld niet verkopen
tegen een prijs die lager is dan de schatting van het
Comite tot aankoop.

b) vastgoedoperaties in samenwerking met de prive
sector. Het lid geeft het voorbeeld van het Laar-
beek-project in Jette aan. Het gaat hier om een
tijdelijke vereniging tussen de gemeenten en een of
meer bouwpromotoren om een bepaald project dat
tussen hen werd onderhandeld, te verwezenlijken.

c) verkopen uit de hand : deze komen weinig voor
vermits de wetgeving betreffende de overheidsop-
drachten opiegt dat de verkopen boven een bepaald
bedrag openbaar geschieden.

De Minister, evenals een ander lid, herhalen dat
vervreemding aan de meestbiedende de algemene
regel blijft. Om er dus van af te wijken moet de
Executieve bewijzen dat een bepaald project volledig
in de lijn ligt van haar grondbeleid en aan de in artikel
5, § 2, bepaalde voorwaarden voldoet.

Indien meerdere ondernemers bereid zijn een aan-
bod te doen aan de door de Executieve gestelde prijs
en voorwaarden dan ligt het voor de hand dat zij op
gelijke voet moeten worden gesteld. Dat is een regel
van algemeen belang die in alle omstandigheden dient
nageleefd te worden, maar dat hoeft niet in de tekst
van de ordonnantie te worden opgenomen.

Een lid vindt dat men in de tekst zou moeten
bijvoegen dat zodra de lasten en de voorwaarden door
de Executieve vastgelegd zijn, de procedure van toe-
wijzing hervat wordt conform de geldende wetgeving.

De Minister antwoordt dat sommige leden aan het
Gewest strengere voorwaarden willen opieggen dan
aan de gemeenten. Hij vreest dat op die manier de hele
procedure van toewijzing zo traag zai verlopen dat
verschillende kandidaten de moed gaan verliezen en
van het project zullen afzien.

En ce qui concerne les communes, il y a, d'apres ce
membre, trois possibilites d'alienation :

a) les ventes publiques avec eventuellement un cahier
des charges : celles-ci sont soumises a des condi-
tions tres strides par 1'autorite de tutelle. Ainsi, les
communes ne peuvent pas vendre a un prix infe-
rieur a 1'estimation du Comite d'acquisition;

b) les operations immobilieres en collaboration avec
le secteur prive. Le membre donne 1'exemple du
projet du Laerbeek a Jette. II s'agit d'une associa-
tion momentanee entre la commune et un ou plu-
sieurs promoteurs immobiliers pour realiser un
projet determine qu'ils ont negocie entre eux;

c) les ventes de gre a gre : celles-ci sont peu frequen-
tes parce que la loi sur les marches publics impose
que les ventes soient publiques au-dela d'un certain
montant.

Le Ministre, ainsi qu'un autre membre, repetent que
1'alienation au plus offrant reste la regle generale. Pour
y deroger, 1'Executif doit apporter la preuve qu'un
projet determine se situe entierement dans la ligne de
sa politique fonciere et qu'il repond aux conditions
prevues ^ 1'article 5, § 2.

Si plusieurs promoteurs sont prets a faire une offre
aux prix et conditions imposes par 1'Executif, il est
alors evident qu'ils soient mis sur le meme pied. II
s'agit d'une regle generale qui doit etre respectee en
toutes circonstances, mais qui ne doit pas figurer dans
le texte de 1'ordonnance.

Un membre estime qu'il faudrait ajouter dans le
texte que des que 1'Executif a determine les charges et
les conditions, il faut reprendre la procedure d'attribu-
tion conformement a la legislation en vigueur.

Le Ministre repond que certains membres veulent
imposer a la Region des conditions plus severes que
celles qui sont imposees aux communes. II craint qu'en
agissant de la sorte. on ne ralentisse ^ un tel point
toute la procedure d'attribution que des candidats en
perdent courage et renoncent au projet.
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Een ander lid stelt voor dat alle verrichtingen
gedaan in toepassing van artikel 5, § 2, aan de goed-
keuring van de Raad zouden worden onderworpen,
vermits de draagwijdte van dit artikel belangrijker is
dan dat van artikel 2. Daarenboven meet in afwachting
van de goedkeuring van de ordonnantie over het
grondbeleid, de Raad in staat zijn de betekenis die aan
het projekt gegeven wordt, te controleren.

Un autre membre propose que toutes les operations
effectuees en application de I'article 5, § 2 soient
soumises a 1'approbation du Conseil, puisque la portee
de cet article est plus importante que celle de 1'arti-
cte 2. En outre, le Conseil doit etre en mesure, dans
1'attente de 1'approbation de 1'ordonnance sur la poli-
tique fonciere, de controler le sens qui est donne a
cette notion.

De Minister heeft hiertegen geen bezwaar. Le Ministre n'y voit pas d'objection.

Hij stelt voor de tekst van § 2 als volgt aan te vullen
(amendement nr. 13) : « Wanneer de prijs 50 miljoen
overschrijdt, wordt de vervreemding bij ordonnantie
door de Hoofdstedelijke Raad goedgekeurd. »

Een lid blijft bij zijn standpunt dat artikel 5 een
blancocheque betekent, en dat de Executieve op
onvoldoende wijze aan de opmerkingen van de Raad
van State heeft geantwoord. Spreker vraagt dat dit
artikel opnieuw aan de Raad van State zou worden
voorgelegd.

Deze aanvraag wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 3.

Artikel 5, § 1, wordt aangenomen met 8 stemmen
tegen 3.

Amendementen nrs 9 en 10 worden door nun indie-
ners toegelicht. Ze strekken ertoe de mogelijkheid tot
arwijking op het systeem van de meestbiedende aan
strengere regels te onderwerpen :

— controle door de Raad;
— afwijking enkel en alleen maar in het raam van de

bevordering van de sociale woningbouw.

Amendement nr. 9 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.

Amendement nr. 10 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 3.

Amendement nr. 3 wordt aangenomen met 8 stem-
men bij 3 onthoudingen.

Amendement nr. 11 wordt ingetrokken nadat de
Minister gepreciseerd heeft dat in § 2. 2". de term
« voorwaarden » ook inhoudt dat een bepaalde ter-
mijn wordt opgelegd voor de realisatie van het project.

Amendement nr. 13 wordt aangenomen met 9 stem-
men bij 2 onthoudingen.

Artikel 5, § 2, aldus geamendeerd. wordt aangeno-
men met 8 stemmen tegen 3.

II propose de completer le texte du § 2 comme suit
(amendement n° 13) : « Si le prix est superieur a
50 millions de francs, 1'alienation doit etre approuvee
par ordonnance par le Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale ».

Un membre persiste a croire que I'article 5 est un
cheque en blanc et que 1'Executif n'a pas repondu
suffisamment aux observations du Conseil d'Etat.
L'orateur demande que cet article soit a nouveau
soumis au Conseil d'Etat.

Cette demande est rejetee par 8 voix centre 3.

L'article 5, § 1 est adopte par 8 voix contre 3.

Les amendements n" 9 et 10 sont expliques par leurs
auteurs. Us visent a soumettre la possibility de deroga-
tion au systeme du plus offrant a des regles plus
severes :

— contr61e par le Conseil;
— derogation uniquement dans le cadre de la promo-

tion de la construction de logements sociaux.

L'amendement n° 9 est rejete par 8 voix contre 1 et 2
abstentions.

L'amendement n° 10 est rejete par 8 voix contre 3.

L'amendement n" 3 est adopte par 8 voix et 3
abstentions.

L'amendement n" 11 est retire apres que le Ministre
eut precise qu'au § 2, 2" le terme « conditions »
implique egalement 1'imposition d'un certain delai
pour la realisation du projet.

L'amendement n" 13 est adopte par 9 voix et 2
abstentions

L'article 5. § 2, ainsi amende, est adopte par 8 voix
contre 3.
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Artikel 6

Een lid vraagt weike gegevens in het jaarverslag
zullen worden opgenomen.

Volgens de Minister zullen onder meer de ligging
van het goed en de verkoopsvoorwaarden opgenomen
worden.

Een lid stelt voor in de Franse tekst de tegenwoor-
dige tijd te gebruiken (« fait » in plaats van « fera »).

De Commissie aanvaardt deze tekstverbetering. Zij
wordt eveneens in de Nederlandse tekst aangebracht.

Artikel 6 wordt aangenomen met 8 stemmen bij
3 onthoudingen.

Article 6

Un membre demande quelles sont les donnees qui
seront reprises au rapport annuel.

D'apres Ie Ministre, il s'agira notamment de la
situation du bien et des conditions de vente.

Un membre propose d'utiliser 1'indicatif present
dans Ie texte francais (« fait » a la place de « fera »).

La Commission accepte cette correction de texte.
Elle est egalement apportee dans Ie texte neerlandais.

L'article 6 est adopte par 8 voix et 3 abstentions.

Artikel 7

Een lid vraagt of deze verplichting niet reeds bestaat
in het raam van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Een lid stelt voor in de Franse tekst de aktieve vorm
in plaats van de passieve te gebruiken.

De Commissie aanvaardt deze tekstverbetering. Zij
wordt eveneens in de Nederlandse tekst van het
tweede lid van dit artikel aangebracht.

Artikel 7 wordt aangenomen met 8 stemmen bij
3 onthoudingen.

Article 7

Un membre demande si cette obligation n'existe pas
deja dans Ie cadre des lois sur la comptabilite de 1'Etat.

Un membre propose que 1'on utilise, dans Ie texte
francais, la voix active plut6t que la voix passive.

La Commission accepte cette correction de texte.
Elle est egalement apportee au texte neerlandais du
second alinea de cet article.

L'article 7 est adopte par 8 voix centre 3 absten-
tions.

Artikel 8

Artikel 8 wordt aangenomen met 8 stemmen tegen
2, bij 1 onthouding.

***

Het ontwerp van ordonnantie, aldus geamendeerd,
wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 3.

***

Dit verslag wordt goedgekeurd bij eenparigheid van
de 11 aanwezige leden.

Article 8

L'article 8 est adopte par 8 voix contre 2 et
1 abstention.

**

Le projet d'ordonnance, ainsi amende, est adopte
par 8 voix centre 3.

***

Le present rapport est approuve a 1'unanimite des
11 membres presents.

De Rapporteur, De Voorzitter,

JanBEGHIN. Edouard POULLET.

Le Rapporteur, Le President,

Jan BEGHIN. Edouard POULLET.
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DOOR DE COMMISSIE
AANGENOMEN TEKST

TEXTE ADOPTE PAR LA COMMISSION

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

betreffende de vervreemding
-in onroerende domeingoederen

PROJET D'ORDONNANCE

relatif a I'alienation
d'immeubles domaniaux

Artikel 1

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid
bedoeld in artikel IQJquater van de Grondwet.

Article 1"

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

Artikel 2 Article 2

De Executieve wordt gemachtigd de onroerende
domeingoederen van alle aard, hetzij openbaar, hetzij
uit de hand of biJ wijze van ruiling te vervreemden.

De Executieve wordt eveneens gemachtigd elk zake-
lijk onroerend recht te vestigen of te vervreemden.

Behoudens in geval van openbare verkoping of
wanneer de onteigening ten algemenen nutte wettelijk
is uitgevaardigd, moeten de in deze ordonnantie
bedoelde vervreemdingen die betrekking hebben op
goederen waarvan de door het Comite tot aankoop
van onroerende goederen geschatte waarde 250 mil-
joen frank te boven gaat, bij ordonnantie door de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad worden goedgekeurd.

Dit artikel geldt niet voor beboste eigendommen,
met uitzondering van degene waarvan de onteigening
ten algemenen nutte werd besloten of die het voor-
werp uitmaken van ruilingen, voor zoverre laatstge-
noemde vemchtingen de uitgestrektheid van het
gewestelijk bosdomein niet verminderen.

L'Executif est autorise a aliener publiquement, de
gre b gre ou par voie d'echange, les immeubles
domaniaux de toute nature.

L'Executif est pareillement autorise a constituer ou
a aliener tout droit reel immobilier.

Sauf en cas de vente publique ou lorsque 1'expro-
priation pour cause d'utilite publique a ete legalement
decretee, les alienations visees par cette ordonnance
qui ont trait ^ des biens dont la valeur estimee par Ie
Comite d'acquisition d'immeubles depasse 250 mil-
lions de francs, doivent etre approuvees par ordon-
nance par Ie Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Le present article ne concerne pas les proprietes
boisees, b 1'exception de celles dont 1'expropriation
pour cause d'utilite publique a ete decidee ou qui font
Fobjet d'echanges, pour autant que ces dernieres
operations ne diminuent pas Fetendue du domaine
forestier regional.

Artikel 3 Article 3

§ 1. - Wanneer de Executieve voor het uitvoeren
van de verrichtingen bedoeld in artikel 2 een beroep
doet op de ambtenaren van de Comites tot aankoop
van onroerende goederen, wordt het onroerend goed
bij proces-verbaal overgegeven aan het Comite tot
aankoop van onroerende goederen, in wiens ambtsge-
bied het goed gelegen is.

§ 2. - De ambtenaren van de Comites tot aankoop
van onroerende goederen voeren in principe alle taken
uit die de verrichting meebrengt, inzonderheid het
schatten van de waarde van het goed, de marktpros-
pectie en de openbaarmaking, het voeren van de
onderhandelingen, het verlijden van de akte en de
uitvoering van de uit de verrichting voortvloeiende
taken.

§ I". - Lorsque FExecutif fait appel aux fonction-
naires des Comites d'acquisition d'immeubles pour
1'execution des operations visees a 1'article 2,1'immeu-
ble est remis par proces-verbal au Comite d'acquisition
d'immeubles dans le ressort duquel le bien est situe.

§ 2. - Les fonctionnaires des Comites d'acquisition
d'immeubles executent en principe toutes les taches
que Foperation comporte, notamment 1'estimation de
la valeur du bien, la prospection du marche et la
publicite, la conduite des negociations, la passation de
1'acte et 1'execution des taches resultant de 1'operation.
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§ 3. -De Executieve Ran evenwel, bij gemoti-
veerde beslissing, een beroep doen op andere lastheb-
bers om de in artikel 2 bedoelde verrichtingen of de in
§ 2 bedoelde taken uit te voeren.

Wanneer evenwel het verlijden van de akte werd
toevertrouwd aan een andere lasthebber, wordt het
ontwerp van akte houdende vervreemding of vestiging
van zakelijke rechten voorgelegd aan het Comite tot
aankoop van onroerende goederen dat, binnen de
maand na de ontvangst ervan een gemotiveerd advies
meedeelt aan de Executieve. Het advies wordt geacht
gunstig te zyn indien het Comite de voormelde termijn
laat verstrijken.

In geval van negatief advies kan de verrichting
slechts uitgevoerd worden na beslissing van de Execu-
tieve.

§ 3. - L'Executif peut toutefois, par decision moti-
vee, faire appel a d'autres mandataires pour executer,
en tout ou en partie, les operations visees a 1'article 2
ou les taches visees au § 2.

Cependant, au cas ou la passation de 1'acte a et6
confiee a un autre mandataire. Ie projet d'acte portant
alienation ou constitution de droits reels est soumis au
Comite d'acquisition d'immeubles qui, dans Ie mois
suivant la reception, communique un avis motive a
1'Executif. L'avis est cense etre favorable si Ie Comite
laisse expirer Ie delai precite.

En cas d'avis negatif, 1'operation ne peut etre
realisee qu'apres decision de 1'Executif.

Artikel 4

§ 1. - De ter uitvoering van deze ordonnantie te
verrichten vervreemdingen moeten worden openbaar
gemaakt door passende publiciteitsmaatregelen, zoals
aankondigingen in nationale of regionale dag- of
weekbladen, aanplakkingen of andere middelen die
van aard kunnen zijn de belangstellenden te bereiken.

§ 2. - De personen die volgens de laatste kadas-
trale toestand een principaal zakelijk recht bezitten op
de aan het te vervreemden domeingoed grenzende
percelen en het bestuur van de gemeente op wiens
grondgebied het goed gelegen is, worden van de
verrichting op de hoogte gebracht bij een ter post
aangetekende brief, tenminste een maand voor de
zitdag van de toewijzing of wanneer er geen toewijzing
is, v66r het verlijden van de akte, of in voorkomend
geval vdor de ondertekenning van de verkoopbelofte.

Wanneer het te vervreemden domeingoed grenst
aan een gebouw dat eigendom is van zes of meer
personen, kan de kennisgeving geschieden door mid-
del van eike publiciteit die vergelijkbaar is met deze
bedoeld in het eerste lid, zoals de aanplakking van een
bericht in de hal van het gebouw.

Indien de termijn van een maand. bedoeld in het
eerste lid, begint te lopen of verstrijkt binnen de
maanden juli en augustus. wordt hij, behoudens
andersluidende beslissing van de Executieve. verlengd
tot de vijftiende September.

§ 3. - De formaliteiten van openbaarmaking
bedoeld in de ^§ 1 en 2 vervallen wanneer de onteige-
ning ten algemenen nutte van het te vervreemden
domeingoed wettelijk is uitgevaardigd.

Article 4

§ I". - Les alienations a realiser en execution de la
presente ordonnance seront rendues publiques par les
mesures de publicite appropriees, telles que des
annonces dans les journaux ou hebdomadaires natio-
naux ou regionaux, des affiches ou autres moyens qui
peuvent etre de nature a atteindre les- interesses.

§ 2. - Les personnes qui, selon la situation cadas-
trale la plus recente, possedent un droit reel principal
sur les parcelles contigues au bien domanial a aliener
et 1'Administration de la commune sur Ie territoire de
laquelle Ie bien est situe, sont informees de 1'operation
par lettre recommandee a la poste au moins un mois
avant Ie jour de seance de 1'adjudication ou, lorsqu'il
n'y a pas d'adjudication, avant la passation de 1'acte,
ou Ie cas echeant avant la signature du compromis de
vente.

Lorsque Ie bien domanial ^ aliener est contigu a un
bailment qui est la propriete de six personnes ou plus,
1'information peut avoir lieu au moyen de toute publi-
cite equivalente a celle visee au premier alinea, telle
que I'apposition d'un avis dans Ie hall de i'immeuble.

Lorsque !e delai d'un mois vise au premier alinea
commence a courir ou expire pendant les mois de juil-
let et aout, il est. saut" decision contraire de 1'Executif,
prolonge jusqu'au qin'nze septembre.

§ 3. - Les formalites de publicite visees aux §§ 1"
et 2 ne sont pas requises lorsque 1'expropriation pour
cause d'utilite publique du bien domanial a aliener est
legalement decretec.
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Artikel 5

§ 1. - Onverminderd de toepassing van § 2 worden
de onroerende domeingoederen vervreemd aan de
meestbiedende.

Article 5

§ I". - Sans prejudice de 1'application du § 2, les
immeubles domaniaux sont alienes au plus offrant.

De Executieve kan, in voorkomend geval bepalen
op weike wijze een goed dient te worden verkocht en
weike bijzondere verplichtingen dienen te worden
opgelegd aan de koper van het goed.

§ 2. - Wanneer de Executieve, in het kader van
een globaal grondbeleid, een duidelijk omschreven
project heeft dat een vervreemding inhoudt en waarbij
het gevoerde beleid in de belangen van het Gewest
dient, kan hij, na daarover het advies te hebben
ingewonnen van de Inspectie van Financien, en mits
het akkoord van de Minister van Begroting, bij gemo-
tiveerde beslissing afwijken van voormeld principe van
verkoop aan de meestbiedende; deze beslissing
bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van voormeld
project.

In dat geval kan de Executieve eveneens beslissen af
te zien van de formaliteiten van openbaarmaking
bedoeld in de §§ 1 en 2 van artikel 4.

Deze gemotiveerde beslissing kan de Executieve
evenwel maar nemen wanneer aan alle hiernavolgende
voorwaarden is voldaan :
1° De prijs van de vervreemding mag niet lager liggen

dan de schatting van het Comite tot aankoop van
onroerende goederen, dat hiervoor rekening houdt
met alle bijzondere voorwaarden die aan de ver-
koop verbonden zijn.

2° Aan de vervreemding dienen voorwaarden gekop-
peld te zijn, die maximale garanties bieden voor de
zo snel mogelijke realisatie van het project waar-
voor de vervreemding wordt doorgevoerd.

3° Een gunstig stedebouwkundig attest dient te zijn
afgeleverd voor het beoogde project, indien dit
project onderworpen is aan een stedebouwkundige
vergunning of aan een verkavelingsvergunning. Dit
attest moet op het ogenblik van de vervreemding
nog geldig zijn.

4° De Executieve dient het ontwerp van akte voor te
leggen aan het Comite tot aankoop van onroerende
goederen dat, binnen de maand na de ontvangst
ervan, een gemdtiveerd advies meedeelt aan de
Executieve. Het advies wordt geacht gunstig te zijn
als het Comite de voormelde termijn laat verstrij-
ken.

Indien de prijs 50 miljoen overschrijdt, moet de
vervreemding bij ordonnantie door de Hoofdstedelijke
Raad worden grcdgekeurd.

L'Executif peut. Ie cas echeant defmir de quelle
maniere un bien doit etre vendu et quelles obligations
particulieres doivent etre impos6es a 1'acheteur du
bien.

§ 2. - Lorsque 1'Executif a un projet precis, s'ins-
crivant dans Ie cadre d'une politique fbnciere globale,
impliquant une alienation et servant la politique par lui
menee pour rencontrer les interets de la Region, il
peut, apres avoir pris 1'avis de 1'Inspection des Finan-
ces et moyennant 1'accord du Ministre du Budget, par
decision motivee, deroger au principe susmentionne
de la vente au plus offrant; cette decision precise les
conditions et modalites du projet precite.

Dans ce cas, 1'Executif peut de meme decider de ne
pas recourir aux formalites de publicite visees aux
§§ 1" et 2 de 1'article 4.

L'Executif ne peut toutefois prendre cette decision
motivee que lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
1° Le prix de 1'alienation ne peut etre inferieur a

1'estimation du Comite d'acquisition d'immeubles
qui tient compte ^ cet effet de toutes les conditions
particulieres liees a la vente.

2° L'alienation doit etre assortie de conditions offrant
des garanties maximales pour une realisation aussi
rapide que possible du projet pour lequel 1'aliena-
tion a ete effectuee.

3° Un certificat d'urbanisme favorable doit avoir ete
delivre pour le projet envisage si ce projet est
soumis a un permis d'urbanisme ou de lotir. Au
moment de 1'alienation, ce certificat doit encore
etre valable.

4" L'Executif est tenu de soumettre le projet d'acte au
Comite d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois
suivant la reception, communique un avis motive a
1'Executif. L'avis est cense etre favorable si le
Comite laisse expirer le delai precite.

Si le prix est superieur a 50 millions, 1'alienation doit
etre approuvee par ordonnance par le Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale.
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Artikel 6

De Executieve zai elk jaar, bij de bespreking van het
ontwerp van ordonnantie tot vaststelling der begro-
ting, verslag uitbrengt aan de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad aangaande de verrichtingen gedaan krach-
tens de machtigingen bedoeld in deze ordonnantie.

Article 6

L'Executif fait, chaque annee, lors de la discussion
du projet d'ordonnance relatif a I'etablissement du
budget, rapport au Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale, relativement aux operations faites en vertu
des autorisations visees par la presente ordonnance.

Artikel 7

De Executieve wordt belast met het opmaken en het
bijhouden van een inventaris van het onroerend ver-
mogen van het Hoofdstedelijk Gewest.

De Executieve bepaalt de vorm en de inhoud van
deze inventaris.

Article 7

L'Executif dresse et tient a jour un inventaire du
patrimoine immobilier de la Region.

L'Executif determine la forme et Ie contenu de cet
inventaire.

Artikel 8

De wet van 31 mei 1923 betreffende de vervreem-
ding van onroerende domeingoederen, gewijzigd bij de
wet van 2 juli 1969, wordt opgeheven voor het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Article 8

La loi du 31 mai 1923 relative a 1'alienation d'im-
meubles domaniaux, modifiee par la loi du 2 juillet
1969, est abrogee pour la Region de Bruxelles-Capi-
tale.
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BIJLAGE 1

Amendementen ingediend op het ontwerp
van ordonnantie betreffende de vervreemding

van onroerende domeingoederen

ANNEXE 1

Amendements au projet d'ordonnance
relatif a P alienation d'immeubles domaniaux

Nr. 1 ?1

Artikel 2

In het derde lid, van dit artikei, tussen de woorden
« waarvan de » en het woord « geschatte », de vol-
gende woorden toe te voegen : « door het Comite van
aankoop van onroerende goederen ».

Article 2

Au troisieme alinea de cet article, entre les mots
« estimee » et « depasse », ajouter les mots « par Ie
Comite d'acquisition d'immeubles ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het criterium dat gehanteerd wordt om te bepalen of een
vervreemding al dan niet ter goedkeuring van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad wordt voorgelegd dient gebaseerd te zijn op een
onveranderiij'ke waardemeter.

Mocht deze schatting regelmatig door andere personen gebeuren,
dan zouden de bekomen bedragen niet vergelijkbaar zijn. Boven-
dien zou belangenvermenging kunnen optreden.

De hier bedoelde schatting houdt uiteraard rekening met de
reglementaire verplichtingen die rusten op het te vervreemden goed,
maar niet met de bijzondere voorwaarden die aan de vervreemding
gekoppeld zijn (zoals bijvoorbeeld de verplichting om een bepaald
aantal woningen te bouwen binnen een bepaalde tijd).

Le critere utilise pou^ determiner si une alienation doit etre
soumise ou non a I'approbation du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale doit etre basei sur un indice de valeur invariable.

Si cette estimation etait effectuee regulierement par d'autres
personnes, les montants obtenus ne seraient pas comparables. En
outre, des conflits d'interets pourraient se produire.

L'estimation dont question tient evidemroent compte des obliga-
tions reglementaires qui reposent sur le bien a aliener, mais non pas
des obligations particulieres liees a 1'alienation (tel que par exemple,
1'obligation de construire un nombre determine de logements dans
un delai determine).

Nr. 2 ?2

Artikel 3

Paragraaf 3, eerste lid, van dit artikei te vervangen
als volgt: « De Executieve kan evenwel, bij gemoti-
veerde beslissing, een beroep doen op andere lastheb-
bers om de in artikei 2 bedoelde verrichtingen of de in
§ 2 bedoelde taken uit te voeren ».

Article 3

Remplacer le premier alinea du § 3 de cet article par
ce qui suit: « L'Executif peut toutefois, par decision
motivee, faire appel a d'autres mandataires pour
executer, en tout ou en partie, les operations visees a
1'article 2 ou les taches visees au § 2 ».

VERANTWOORDING

Zoals reeds aangeduid is in § 2 wcnst de Executieve in principc de
Comites tot aankoop van onroerende goederen te belasten met allc
taken die de vcrrichting meebrcngt,

Hiervan zai enkel afgeweken worden wanncer daarvoor bijzon-
dere redcnen kunnen aangcvoerd worden.

Onderiiavig amendement bouwt de garantie in dat niet willekeurig
wordt afgeweken van dit principe.

JUSTIFICATION

Comme indiqu6 deja au § 2, I'Executif se propose de charger en
principe les Comites d'acquisition d'immeubles de toutes les taches
quc 1'operation comporte.

II n'cn sera deroge que si des motifs speciaux peuvent etre
invoqucs.

Le present amendement introduit la garantie qu'il ne sera pas
deroge arbitrairement a ce principe.
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Nr. 3 ?3

Artikel 5

Paragraaf 2, derde lid, 1°, van dit artikel, te vervan-
gen als volgt:

,'' De prijs van de vervreemding inag niet lager
liggen dan de schatting van het Comite tot aankoop van
onroerende goederen, dat hiervoor rekening houdt met
alle bijzondere voorwaarden die aan de verkoop ver-
bonden zijn ».

Article 5

Libeller Ie § 2, troisieme alinea, 1°, de cet article
comme suit:

« 7° Le prix de ['alienation ne peut etre inferieur a
['estimation dii Comite d'acquisition d'immeubles qui
tient compte a cet effet de toutes les conditions particu-
lieres liees a la vente ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De bedoeling van dit amendement is tweeledig :

- De schatting die gehanteerd wordt, mag in dit geval enkel
opgesteld zijn door het Comit6 tot aankoop, om eike belangenver-
menging te vennijden.

- In de tekst expliciet vermelden, wat reeds aangegeven was in de
memorie van toelichting. De bedoelde schatting houdt niet alleen
rekening met de bestaande reglementaire verplichtingen die
rusten op het goed (bijvoorbeeld de stedebouwkundige voor-
schriften), maar ook met de bijzondere voorwaarden die aan de
vervreemding gekoppeld zijn (zoals bijvoorbeeld de verplichting
om een bepaald aantal woningen te bouwen binnen een bepaalde
tijd).

Deze expliciete vermelding is wenselijk om geen verwarring te
scheppen met de schatting bedoeld in artikel 2, derde lid.

Cet amendement poursuit un objectif double :

L'estimation adoptee ne peut, en ce cas, etre etablie que par le
Comit6 d'acquisition afin d'eviter tout conflit d'interets.

Mentionner explicitement dans le texte ce qui etait deja repris
dans l'expos6 des motifs. L'estimation dont question tient compte,
non seulement des obligations reglementaires existantes qui
reposent sur le bien (p. ex. les prescriptions d'urbanisme) mais
egalement des conditions particulieres liees a 1'alienation (p.ex.
1'obligation de construire un nombre determine de logements dans
un delai determine).

Cette mention explicite est souhaitable pour ne pas creer de
confusion avec 1'estimation visee a I'article 2, 3'" alinea.

Nr. 4 ?4

Artikel 2

In het 3de lid van dit artikel het cijfer « 250 » door
« 125 » te vervangen.

Article 2

Au troisieme alinea de cet article, remplacer le chiffre
« 250 » par « 125 ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het artikel beperkt de verplichting van de Hoofdstedelijke Raad
om, via resolutie, de verkoop van onroerende goederen met een
waarde van meer dan 250 miljoen goed te keuren. hetgeen zijn
oontrolemacht bijzonder beperkt.

Ter herinnering : de wet van 31 mei 1923, meermaals gewijzigd,
bepaalde de grens waarboven de gocdkeuring van de wetgevcnde
macht nodig was op 50 miljoen.

In zijn advies heeft .de Raad van State niet nagelaten op deze
beperking van dc wetgevende macht te wijzen en heeft, zonder
standpunt in te nemen, gewenst dat dit in dc memorie van
toelichting wordt verantwoord. hctgcen niet is gcbeurd.

Dezc wijziging is nog paradoxaler en betrcurenswaardigcr daar ze
indruist tegen de tcndens die in dc mecste onlangs door de Raad
ondcrzochte ordonnantics opduikt, namclijk de Raad mcer
bevoegdheden geven in overeenstemming met dc federale logica en
met het intenser contact van de lasthebber en hun lastgevers.

L'article limite 1'obligation d'approbation du Conseil regional par
le biais d'une resolution a la vente d'immeubles dont la valeur est
superieure a 250 millions, cc qui limite singulierement son pouvoir
de controle.

Pour memoire, la loi du 31 mai 1923, plusieurs fois modifiee, fixait
la limite au-dela de laquellc 1'assentiment du pouvoir legislatif etait
necessaire & 50 millions.

Dans son avis, Ic Conseil d'Etat n'a pas manqu6 de relever le
retrecissement opert4 du controle legislatif et, sans prendre position,
a souhaitiS qu'il soit justifie dans l'cxpos6 des motifs, ce qui n'a pas
etc fait.

Cette modification est d'autant plus paradoxale et regrettable
qu'clle va a contrc-courant de la tendance observee dans la plupart
des projcts d'ordonnance examines reccmment par le Conseil de
confier plus de competences a cc dernier en conformity avec la
logique federale et la plus grande proximit<S des mandataires vis-a-vis
de leurs mandats.
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Bij'gevolg stellen wij voor het bedrag uit de wet van 1923 aan te
passen, rekening houdend met de veranderende levensstandaard.

Nous proposons en consequence une adaptation du montant fixe
dans la loi de 1923 qui (lenne compte de 1'evolution du cout de la vie.

Nr. 5 ?5

Artikel 2 Article 2

In het derde lid van dit artikel voor de woorden « ter
goedkeuring » de woorden « bij voorkeur » in te voe-
gen.

In het vierde lid van dit artikel het woord « na » door
het woord « voor » te vervangen.

Au troisieme alinea de cet article, entre les mots
« approbation » et « du Conseil », ajouter Ie mot
« prealable ».

Au quatrieme alinea de cet article, remplacer Ie mot
« apr^s » par Ie mot « avant ».

VERANTWOORDING

Om niet louter formeel te zijn, moet de goedkeuring door de
Hoofdstedelijke Raad het verlijden van de verkoopakte voorafgaan.
De verkoopbelofte moet dus worden gesloten -onder de opschor-
tende voorwaarde van goedkeuring door de Raad.

JUSTIFICATION

Sous peine de rester purement formelle, 1'approbation du Conseil
regional doit preceder la passation de 1'acte de vente. Le compromis
de vente doit done etre conclu sous la condition suspensive de
1'approbation du Conseil.

Nr. 6 ?6

Artikel 3

De derde paragraaf van dit artikel te doen vervallen.

Article 3

Supprimer le § 3 de cet article.

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het is niet aangewezen dat de Executieve een lasthebber zulke
uitgebreide opdrachten als deze bepaald in artikel 2 en in paragraaf 2
van artikel 3 geeft. Deze lasthebbers kunnen onder druk komen te
staan en zich in het middelpunt van moeilijk op te lessen belangen-
conflicten bevinden. Hun doeltreffendheid wordt noch gewaar-
borgd, noch makkelijk gecontroleerd.

De comites tot aankoop die, volgens de tekst van het ontwerp,
hoe dan ook nun advies moeten verstrekken, lijken ons beter
geplaatst om dergelijke opdrachten uit te voeren.

II est malsain que 1'Executif charge un mandataire de missions
aussi etendues que celles prevues a Particle 2 et au paragraphe 2 de
1'article 3. Ces mandataires pourraient etre soumis a des pressions et
se trouver au centre de conflits d'interets difficilement gerables.
Leur efficacite n'est ni garantie, ni aisee a controler.

Les comites d'acquisition qui, selon le texte du projet, doivent de
toute facon donner un avis, nous semblent les mieux a meme
d'accomplir de telles missions.

Nr. 7 ?7

Artikel 4

Paragraaf 1 van dit artikel door de volgende bepaling
te vervangen :

« De vervreemdingen van domeingoederen warden,
op straffe van nietigverklaring, openbaar gemaakt,
uiterlijk een maand voor de dag waarop de toewijzings-
zitting plaatsheeft of de dag waarop de verkoopbelofte
wordt getekend.

Article 4

Remplacer le § 1" de cet article par la disposition
suivante :

« Les alienations de biens domaniaux sont, a peine de
nullite, rendues publiques au plus tard un mois avant le
jour de la seance de I'adjudication ou de la signature du
compromis de vente.
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7e dt'en ewde, warden de aanplakkingen aangebracht
op de gemeentelijke aanplakborden van het grondge-
bied waarop het betrokken goed is gelegen, alsmede op
het terrein of op het gebouw dat vervreemd wordt. Deze
aanplakkingen moeten gemakkelijk leesbaar zijn en
gedurende een maand perfect leesbaar gehouden.

Bovendien warden in ten minste drie Franstalige en
drie Nederlandstalige in het Gewest verspreide dagbia-
den aankondigingen ingelast.

De Executieve bepaalt de toepassingsmodaliteiten
van deze paragraaf en kan in andere bekendmakings-
wijzen voorzien ».

A cettefin, des affiches sont apposees aux valves de la
commune sur Ie territoire duquel se trouve Ie bien
concern^ et sur Ie terrain ou I'immeuble faisant I'objet
de I'alienation. Ces affiches sont disposees de maniere a
pouvoir etre lues aisement et sont maintenues en parfait
etat de lisibilite pendant un mois.

Des avis sont en outre inseres dans au moins trois
journaux de langue francaise et trois journaux de langue
neerlandaise diffuses dans la Region.

L'Executif precise les modalites d'application du
present paragraphe. II pent prevoir d'autres modes de
publicite ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Zoals hij nu is opgesteld, is paragraaf 1 van artikel 4 erg
onvolledig : hij regelt niet de manier waarop de vervreemding moet
worden bekendgemaakt, aangezien hij zich ermee tevreden stelt
enkel voorbeelden te geven; hij bepaalt niet binnen weike termijn de
bekendmaking moet plaatshebben en legt geen enkele strafop voor
de niet-naleving van deze formaliteit. Hij laat de Executieve vrij -
zonder zeifs een besluit te eisen - de voor de vervreemdingen
gepaste bekendmakingswijze te kiezen.

Het is aangewezen deze leemte aan te vullen; leemte die haar
oorsprong vindt in de tekst - van 1923 - waarop de opstellers van
deze ordonnantie zich hebben gebaseerd. De aanplakking op het
gemeentehuis en op het betrokken gebouw, alsmede de inlassing van
de aankondiging in zes dagbladen, is een minimum vereiste. De
bekendmaking moet ten minste een maand voor de verkoop plaats-
hebben. De niet-naleving van deze bepaling leidt sowieso tot
nietigverklaring van de verkoop.

Tel qu'il est redige, Ie paragraphe 1" de 1'article 4 est tres
imprecis : il ne regle pas de maniere imperative Ie mode de publicite
des alienations puisqu'il se contente de donner quelques exemples,
ne precise pas dans quel delai la publicite doit etre faite et n'attache
aucune sanction au non-respect de cette formalite. II laisse finale-
ment a la discretion de 1'Executif — sans devoir meme les fixer par
voie d'arrete — Ie soin de choisir Ie mode adequat de publicite des
alienations.

II convient de remedier a cette lacune qui trouve sa source dans Ie
texte — qui date de 1923 — qui a inspire les redacteurs du projet
d'ordonnance. L'aifichage a la maison communale et sur I'immeuble
concerne ainsi que la diffusion d'un avis dans six journaux est un
minimum. La publicite doit etre faite au moins un mois avant la
vente. Le non-respect de cette disposition entraine, ipso facto,
1'annulation de la vente.

Nr.8 ?8
Artikel 4 Article 4

In het Iste lid van de 2de paragraaf van dit artikel de
woorden « verlijden van de akte » door de woorden
ondertekening van de verkoopbelofte » te vervangen.

A I'alinea premier de § 2 de cet article, remplacer les
mots « passation de 1'acte » par les mots « signature du
compromis de vente ».

Supprimer le deuxieme alinea du § 2 de cet article.

Au troisieme alinea du § 2 de cet article, remplacer
les mots « premier alinea » par les mots « premier et
deuxieme paragraphe ».

Het 2de lid van de 2de paragraaf van dit artikel te
doen vervallen.

In het 3de lid van de 2de paragraaf van dit artikel de
woorden « het eerste lid » door de woorden « de eerste
en tweede paragraaf » te vervangen.

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Bij verkoop uit de hand moet een verkoopbelofte aan de
HoofdstedeliJke Raad tcrgoedkcuring voorgclcgd. worden onderte-
kend voor de notariele akte wordt verleden, De publiciteit moet
uiteraard in de maanden voor de verkoopbelofte worden gevoerd.

De individuele verwittiging van de buren, per aangetekende brief.
in zeker verantwoord wanneer het een gebouw met appartementen
betreft - wat het bestaan van vele mede-eigcnaars beiekcnt - of een
perceel of onroercnd goed dat een enkele eigenaar tocbehoort.

De schorsing van dc termijn met een maand gedurende de vakan-
tieperiode moc» in beide, in paragrafen 1 en 2 bedoelde gevallen,
gelden.

En cas de vente de gr6 a gre, un compromis de vente, soumis a
['approbation du Conseil regional, doit etre signe prealablement a la
signature de 1'acte notarie. La publicity doit evidemment etre faite
dans les mois qui precede le compromis.

L'avertissement individuel des voisins, par le biais d'une lettre
rccommandee, se justirie tout autant lorsqu'il s'agit d'un immeuble a
appartements, impliquant I'existence de nombreux coproprietaires,
que lorsquc la parcelle ou I'immeuble appartienne & un seui proprie-
taire.

La suspension du delai d'un mois pendant les vacances doit valoir
dans les deux hypotheses visees aux paragraphcs 1 et 2.
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Nr. 9 ?9

Artikel 5 Article 5

Het Iste lid van de 2de paragraaf van dit artikel door
de volgende bepaling te vervangen :

« In het kader van haar huisvestingsbeleid en met het
oog op het bevorderen van de toegang tot de huisvesting
voor de personen met een bescheiden inkomen, kan de
Executieve, via een met redenen omklede beslissing,
van het principe van de verkoop aan de meestbiedende
afwijken.

De beslissing wordt met het vodrafgaand advies van
de Inspectie van Financien, volgens de in artikel 2
bepaalde modaliteiten aan de Hoofdstedelijke Road ter
goedkeuring voorgelegd ».

Remplacer Ie § 2, premier alinea, de cet article par la
disposition suivante :

« Dans Ie cadre de sa politique du logement, en vue
defavoriser I'acces au logement des personnes a revenus
modestes, I'Executif peut, par decision motivee, deroger
au principe de la vente au plus offrant.

La decision est, avec I'avis prealable de ['Inspection
des Finances, soumise a ['approbation du Conseil
regional selon les modalites fixees a ['article 2 ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De uitzondering van de verkoop aan de meestbiedende moet een
werkelijk uitzonderlijk karakter hebben en passen in het kader van
een sociaal herverdelingsbeleid. Het is ook aangewezen te verduide-
lijken binnen welk raam de Executieve kan beogen gewestelijke
goederen te verkopen tegen een prijs die onder de marktwaarde ligt.
WiJ zijn van mening dat enkel het sociaal huisvestingsbeleid, ten
behoeve van de Brusselse minst bedeelden, dergelijke opofferingen
kan verantwoorden.

Bovendien, en ora de operatie alle waarborgen te geven, zijn het
advies van de Inspectie en de sanctie van de Hoofdstedelijke Raad
onontbeeriijk.

L'exception a la vente au plus offrant doit avoir un caractere tout a
fait marginal et s'inscrire dans Ie cadre d'une politique sociale de
redistribution. Aussi convient-il de preciser dans quel cadre 1'Execu-
tif peut envisager de vendre des biens regionaux a un prix inferieur a
la valeur du marche. Nous estimons que seule la politique du
logement social, en favour de la population bruxelloise la plus
defavorisee, peut justifier de tels sacrifices.

Au surplus, et pour entourer 1'operation de toutes les garanties,
I'avis de 1'Inspection des Finances et la sanction du Conseil regional
est indispensable.

Nr. 10 (in bijkomende orde)

Artikel 5

In het Iste lid van de 2de paragraaf van dit artikel
voor de woorden « globaal grondbeleid » de woorden
« bij ordonnantie bepaald » in te voegen.

VERANTWOORDING

Er wordt verwezen naar het advies dat de Raad van State over het
artikel 5 heeft verstrekt.

N° 10 (a titre subsidiaire)

Article 5

Au § 2, alinea premier, de cet article ajouter apres
les mots « politique fonciere globale » les mots « defi-
nie par une ordonnance ».

JUSTIFICATION

On se referera a I'avis rendu par Ie Conseil d'Etat a propos de
1'article 5.

Nr. 11 N° 11

Artikel 5 Article 5

In het 1° van het 3de lid van de 2de paragraaf van dit
artikel de woorden « of van een ander lasthebber aan
wie het verlijden van de akte zai worden toever-
trouwd » te doen vervallen,

In het 2° van het 3de lid van de 2de paragraaf van dit
artikel na het woord « voorwaarden » de woorden « en
termijnen » toe te voegen.

Au § 2, troisieme alinea, 1°, de cet article supprimer
les mots « ou d'un autre mandataire auquel la passa-
tion de 1'acte sera confiee ».

Au § 2, troisieme alinea, 2°, de cet article ajouter
apres Ie mot « conditions » les mots « et delais ».
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VERANTWOORDING

De wijziging in het 1" is bedoeld om het artikel in overeenstem-
ming te brengen met het geamendeerde artikel 3.

De termijn voor de verwezenlijking van het project is een
essentiele voorwaarde die als dusdanig in de ordonnantie moet
voorkomen en waarvan in voorkomend geval een straf moet worden
gckoppcld.

JUSTIFICATION

La modification au prime est destinee a mettre 1'article en
concordance avec 1'article 3, amende.

Le delai de realisation du projet est une condition essentielle qui
doit figurer telle quelle dans 1'ordonnance et etre, le cas echeant,
assorti d'une sanction.

Nr. 12

Artikel 2

Het vierde lid van dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Overeenstemming met de tekst van kracht op nationaal vlak.

?12

Article 2

Supprimer le quatrieme alinea de cet article.

JUSTIFICATION

Se conformer au texte en vigueur au niveau national.

Nr. 13 ?13

Artikel 5 Article 5

Aan het slot van de 2de paragraaf van dit artikel een
nieuw lid toe te voegen, luidend :

« Indien de prijs de 50 miljoen frank overschrijdt,
moet de vervreemding bij ordonnantie door de Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad warden goedgekeurd ».

Ajouter in fine du § 2 de cet article un alinea nouveau
libelle comme suit:

« Si le prix est superieur a 50 millions de francs,
I'alienation doit etre approuvee par ordonnance par le
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale. »


