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TOELICHTING DEVELOPPEMENTS

Dames en Heren, Mesdames, Messieurs

Deze laatste jaren beleven wij een plotselinge
stijging van de prijzen van de onroerende goederen in
het Brusselse Gewest en de speculatie gaat snel.

Dit fenomeen wordt nu door iedereen erkend,.
maar enkele cijfers laten toe de omvang ervan objec-
tiever te bevatten : tussen het eerste kwartaal 1986 en
het derde kwartaal 1989 is de gemiddelde prijs van de
kleine en middelgrote woningen verhoogd met 27 %
in Wallonie, met 30 % in Vlaanderen en met 64 % te
Brussel (').

Dit fenomeen van verhoging is dus bijzonder scherp
te Brussel, met als gevolg dat het verkrijgen van een
eigendom het privilege wordt van een sociaal-econo-
mische elite.

Bijgevolg loopt men het risico dat men hoe langer
hoe meer tot een stad met twee snelheden komt, waar
slechts de armste categorieen, die moeilijk de kosten
van de mobiliteit kunnen dragen, evenals de rijkere
categorieen, de enigen die in staat zijn om eigenaar
van onroerende goederen te worden, zullen blijven
wonen.

Nous assistons ces dernieres annees a une flambee
des prix de 1'immobilier en Region bruxelloise, et la
speculation va bon train.

Ce phenomene est actuellement reconnu par tous,
mais quelques chiffres permettent de rendre compte
plus objectivement de son ampleur : pour ce qui est
des habitations petites et moyennes, entre Ie premier,
trimestre 1986 et Ie troisieme trimestre 1989, la
moyenne des prix a augmente de 27 % en Wallonie,
de 30 % en Plandre et de 64 % a BruxeUes (').

Le phenomene de hausse prend done une acuite
toute particuliere a Bruxelles, avec pour consequence
que 1'acces a la propriete devient le privilege d'une
elite socio-economique.

L'on risque done de s'orienter de plus en plus vers
une ville a deux vitesses, ne gardant principalement
en son sein que les categories les plus demunies,
faisant difficilement face au cout de la mobilite, et les
categories les plus aisees, seules capables d'acceder a
la propriete d'immeubles.

(') Zie AN-HYP n.v., vastgoe4waarde, april 1990. (') Voir AN-HYP s.a., valeur immobaiere, avril 1990.
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Deze toestand is niet aanvaardbaar om verschil-
lende redenen :
- Er moet een sociologisch evenwicht in de stad

worden bewaard waar alle socio-economische cate-
gorieen moeten kunnen samenleven.

- De gezinnen met een middelmatig inkomen die
yandaag te Brussel wonen en werken moeten er
kunnen blijven.

- Het voortaan autonome Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest moet een financieel evenwicht bewaren en
bijgevolg beschikken over een voldoende belast-
bare basis waarvoor de hoge buitenlandse ambtena-
ren die geen gewestelijke belasting moeten betalen,
noch de gezinnen met zeer matige of zeifs lage
inkomens kunnen instaan.

Bijgevolg moet men pogen de prijzenverhoging en
de speculatie in te tomen.

Cette situation n'est pas acceptable a plusieurs
titres :
- II faut preserver un equilibre sociologique dans la

ville ou toutes les categories socio-economiques
doivent pouvoir coexister.

- Les menages a revenu moyen qui aujourd'hui
habitent Bruxelles et y travaillent doivent pouvoir y
rester.

- La Region de Bruxelles-Capitale, desormais auto-
nome, doit assurer son equilibre financier et doit
done disposer d'une base imposable suffisante, qui
ne peut etre fournie ni par la presence de hauts
fonctionnaires etrangers qui echappent a 1'imposi-
tion regionale, ni par celle de menages a revenus
tres modestes ou vivant dans la precarite.

II faut done tenter d'enrayer la hausse des prix et la
speculation.

* *** **

Hier moet er in de eerste plaats aan worden
herinnerd dat de prijs van een woning zowel afhanke-
Ujk is van de prijs die moet betaald worden voor de
bouw, van de geldprijs en van de grondprijs. Maar het
verschil in prijs voor een woning in het Brusselse
Gewest en de rest van het land moet in hoofdzaak aan
de grondprijs worden toegeschreven.

Enerzijds is dit fenomeen het gevolg van een
intense concurrentie rond het gebruik van de bodem
te Brussel, een kenmerk van agglomeraties van een
bepaalde dichtheid, en anderzijds natuurlijk van de
huidige en verwachte ontwikkeling van de Europese
en internationale roeping van onze hoofdstad.

Bijgevolg is het van doorslaggevend belang op de
grondprijzen in te werken.

Vervolgens moet er worden opgemerkt dat de
overheid een belangrijk ongebruikt grondpatrimo-
nium bezit dat voor middelgrote wohingen zou kun-.
nen worden aangewend.

Voortgaande op deze vaststellingen en overwe-
gende dat de Executieve reeds een beleid voert voor
de ontwikkeling van de sociale woningen, is dit
voorstel van ordonnantie bedoeld om de toegang tot
de middelgrote woningen te ontwikkelen, door af te
wijken van het stelsel van overdracht van goederen
die eigendom van de locale overheden zijn. Dit
voorstel wil inderdaad de onderhandse verkoop be-
gunstigen of de overdracht in erfpacht van terreinen,
eigendom van de locale overhei'd, met het doel daarop
in de plaats van niet verbeterbare gebouwen middel-
grote woningen te bouwen of te herbouwen. Wij laten
opmerken dat dit voorstel niet doelt op de renovatie
die door andere wetgevingen wordt aangemoedigd
door te voorzien in de toekenning van premies.

A cet egard il convient tout d'abord de rappeler que
Ie prix du logement est tributaire a la fois du prix de la
construction, du prix de 1'argent et du prix du sol. Or,
toutes choses egales par ailleurs, la difference de prix
du logement entre la Region bruxelloise et Ie reste du
pays est a attribuer principalement au prix du sol.

Ce phenomene est la consequence, d'une part, de
1'intense competition pour 1'usage du sol a Bruxelles,
caracteristique des agglomerations d'une certaine
densite, et d'autre part bien sur du developpement
present et escompte de la vocation europeenne et
internationale de notre capitale.

II s'avere done primordial d'agir sur Ie prix du sol.

II convient ensuite de relever que les pouvoirs
publics detiennent un important patrimoine foncier
inutilise, qui pourrait etre affecte au logement moyen.

Partant de ces constats et considerant qu'une politi-
que de developpement du logement social est par
ailleurs menee par 1'Executif, la presente proposition
d'ordonnance vise a developper en derogeant au
regime de la cession de biens appartenant aux pou-
voirs locaux, 1'acces au logement moyen. La presente
proposition entend en effet favoriser la vente de gre a
gre ou la cession en emphyteose de terrains apparte-
nant aux pouvoirs locaux dans Ie but d'y construire ou
d'y reconstruire, a la place de batiments non amelio-
rables, des logements moyens. Remarquons que la
presente proposition ne vise pas la renovation qui se
trouve deja encouragee par d'autres legislations pre-
voyant 1'octroi de primes.
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De verkoop of de overdracht in erfpacht zai recht-
streeks met een particulier worden gesloten die er zijn
woning op zai bouwen, ofwel met een promotor die
woningen zai bouwen om ze aan prive-personen te
verkopen.

Het verkoop- of huurcontract gesloten met de
plaatselijke overheid, verwijst naar een door de
ontvanger van registratie en domeinen of door een
aankoopcomite van gebouwen gemaakte schatting.

Het bedrag van deze schatting kan ten belope van
een bepaald percentage, naargelang de waardering
van de overdragende plaatselijke overheid, worden
verminderd.

Verschillende voorwaarden, verplichtingen en
sancties werden ingevoerd om de woningen, gebouwd
in het kader van deze ordonnantie, voor te behouden
aan particulieren niet-eigenaars, die een middelmatig
inkomen genieten, en belastingen betalen in Belgie,
wat een tegenprestatie is voor het door de overdra-
gende plaatselijke overheid toegestane voordeel op
de kostprijs van het terrein.

La vente ou la cession en emphyteose sera conclue
soit directement avec un particulier qui y construira
son habitation, soit avec un promoteur qui y construi-
ra des logements et les vendra a des particuliers.

Le contrat d& vente ou de bail conclu avec Ie
pouvoir local se base sur une estimation faite par le
receveur de 1'enregistrement et des domaines ou par
un comite d'acquisition d'immeubles.

Le montant issu de cette estimation peut etre reduit
a concurrence d'un certain pourcentage laisse a 1'ap-
preciation du pouvoir local cedant.

Differentes conditions, obligations et sanctions sont
prevues afin de reserver le benefice des logements
construits dans le cadre de la presente ordonnance a
des particuliers non proprietaires, beneficiant de
revenus moyens, et payant l'imp6t en Belgique, ce qui
represente une contrepartie de 1'avantage consenti sur
le cout du terrain par le pouvoir local cedant.

BESPREKING VAN DE ARTIKELEN COMMENTAIRE DES ARTICLES

Artikel 1

Deze bepaling vergt geen bijzondere opmerking.

Article 1"

Cette disposition n'appelle pas d'observation parti-
culiere.

Artikel 2 Article 2

Dit artikel geeft een definitie van enkele in dit
voorstel gebruikte termen. De definitie van een
middelgrote woning verduidelijkt dat de woning of
het appartement in de eerste plaats voor huisvesting
moet bestemd zijn. De bedoeling daarvan is de
bewoners toe te laten eventueel in bijkomende orde
een gedeelte van de woning voor een handelsactiviteit
te bestemmen.

De Executieve bepaalt de maximum verkoop-
waarde van de middelgrote woning; daardoor zai de
aanpassing van dit plafond aan de evolutie van de
conjunctuur worden vergemakkelijkt.

In de definitie van het terrein, heeft het begrip van
een te vernielen gebouw niet enkel betrekking op
ongezonde woningen die niet te verbeteren zijn, maar
eveneens op gebouwen die niet bestemd zijn voor
huisvesting (ateliers, opslagplaatsen...) die niet kun-
nen worden gerenoveerd.

Cet article definit un certain nombre de termes
utilises dans la proposition. La definition du logement
moyen precise que la maison ou 1'appartement doit
etre destine en ordre principal au logement. L'inten-
tion est de permettre aux habitants d'affecter even-
tuellement en ordre subsidiaire une partie de 1'habita-
tion a leur activite commerciale.

L'Executif fixe la valeur venale maximum du loge-
ment moyen; ceci permettra de faciliter 1'adaptation
de ce plafond a 1'evolution de la conjoncture.

Dans la definition du terrain, la notion de batiment
necessitant demolition vise non seulement du loge-
ment insalubre non ameliorable, mais egalement des
constructions non affectees au logement (ateliers,
entrepots,...) qui ne peuvent etre renovees.
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Arrifo?/ 3

Dit artikel bepaalt de filosofie van de ordonnantie
waarvan de basis in de toelichting is verduidelijkt.

Article 3

Cet article definit la philosophic de 1'ordonnance
dont les fondements sont explicites dans les develop-
pements.

Artikel 4 Article 4

Het percentage van de korting dat door de overdra-
gende plaatselijke overheid wordt toegekend moet
hetzelfde zijn voor elk deel van eenzelfde verkave-
ling. De bedoeling daarvan bestaat erin, voor de
kavels die dezelfde kenmerken vertonen, alle kandi-
daten gelijk te behandelen.

Voor het ontvangen van de registratierechten is, in
geval van overdracht' in voile eigendom, de belastbare
basis in principe samengesteld uit de prijs en de
aangeduide kosten. Nochtans mag de belastbare basis
niet lager zijn dan de verkoopwaarde (de waarde
waaraan een goed wordt verhandeld) van het overge-
dragen gebouw, op het ogenblik van de overeen-
komst. In de artikelen 200 en 201 van het wetboek
voor registratie, hypotheek en griffierechten zijn
sancties voorzien in geval dit onvoldoende zou zijn.
Om de toepassing van deze sancties te vermijden,
moet de koper wanneer de authentieke verkoopsakte
wordt opgesteld, een verklaring pro fisco geven en
aanduiden onderaan de akte, op weike verkoop-
waarde hij de registratierechten wil betalen.

Le pourcentage de reduction accord^ par Ie pouvoir
local cedant doit etre le meme pour toute parcelle
d'un meme lotissement. L'objectif est de reserver,
pour des parcelles presentant les memes caracteristi-
ques, un traitement identique a tous les candidats.

Pour la perception des droits d'enregistrement, la
base imposable est en principe constitute, en cas de
transmission en pleine propriete, du prix et des
charges stipulees. Cependant, la base imposable ne
peut etre inferieure a la valeur venale (valeur mar-
chande d'un bien) de 1'unmeuble transmis, prevalant
au moment de la convention. Des sanctions sont
prevues aux articles 200 et 201 du Code des droits
d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, dans les
cas de telle insuffisance. Pour eviter 1'application de
ces sanctions, 1'acquereur est tenu, lors de 1'etablisse-
ment de 1'acte authentique de vente, de faire une
declaration pro fisco en indiquant, au pied de 1'acte, la
valeur venale sur laquelle il offre de payer le droit
d'enregistrement.

Artikel 5 Article 5

Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten
gesloten tussen de plaatselijke overheid en de na-
tuuriijke personen.

Paragraaf 1 bepaalt weike voorwaarden door de
natuurlijke personen moeten worden vervuld.

Het plafond van de inkomens wordt door de
Executieve bepaald; dit laat toe het bedrag gemakke-
lijker aan de evolutie van de conjunctuur aan te
passen.

Om speculatie te vermijden is de voorwaarde
ingebouwd dat men binnen een termijn van 5 jaar
geen eigenaar mag zijn geweest.

Paragraaf 2 bepaalt de sanctie voor niet-naleving
van de in paragraaf'l gestelde voorwaarden.

Paragraaf 3 bepaalt de procedure om de kandidatu-
ren te onderzoeken. Het stelsel van automatische
optie voor een duur van 10 dagen, waaraan een
bijkomende optie van 2 maanden kan worden toege-
voegd geeft de natuurlijke personen bedenktijd en de
mogelijkheid om de voorafgaande stappen te zetten
om een verbintenis van dergelijke aard tot een goed
einde te brengen (informatie betreffende de financie-
ring, raadplegingen van architecten,...).

Cet article s'applique aux conventions conclues
entre le pouvoir local et les personnes physiques.

Le paragraphe 1" determine les conditions a rem-
plir par les personnes physiques.

Le plafond des revenus est determine par 1'Execu-
tif; ceci permettra de faciliter 1'adaptation de ce
montant a 1'evolution de la conjoncture.

La condition de ne pas avoir ete proprietaire dans
un delai de 5 ans est prevue dans le but d'eviter les
phenomenes de speculation.

Le paragraphe 2 prevoit la sanction du non-respect
des conditions prevues au paragraphe I".

Le paragraphe 3 fixe la procedure de traitement des
candidatures. Le systeme de 1'option automatique
d'une duree de 10 jours, a laquelle peut s'ajouter une
option facultative d'une duree de 2 mois confere aux
personnes physiques un temps de reflexion et la
possibility de mener a bien les demarches prealables a
tout engagement d'une telle ampleur (informations
relatives au financement, consultations d'archi-
tectes,...).
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Terzelfder tijd laat het inschrijvingsstelsel toe,
naargelang de rangorde van het binnenkomen van de
kandidaturen, er een objectieve behandeling van te
waarborgen. Inderdaad, in geval wordt geweigerd de
overeenkomst te sluiten, krijgt de volgende op het
register de dubbele optie.

En meme temps Ie systeme description, selon
1'ordre d'introduction des candidatures, permet d'en
garantir un traitement objectif. En effet, en cas de
refus de conclure la convention, Ie benefice de la
double option revient au suivant sur Ie registre.

Artikel 6 Article 6

Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten
gesloten tussen de plaatselijke overheden en de
promotoren.

De paragrafen 1, 2 en 3 bepalen de inleidings- en
behandelingsprocedure voor de kandidaturen.

Paragraaf 4 stelt de elementen vast die verplicht in
de overeenkomst moeten worden vermeld. De ver-
plichting voor de promotor de woning (woningen) te
verkopen houdt in dat hij verplicht is de woningen te
verkopen met het terrein in de gevallen waarin hij een
verkoopcontract met de plaatselijke overheid heeft
gesloten en de verplichting voor de promoter de
gebouwde woningen te verkopen en de erfpacht over
te dragen in de gevallen waarin hij een hum-contract
voor erfpacht met de plaatselijke overheid zou heb-
ben gesloten.

Cet article s'applique aux conventions conclues
entre Ie pouvoir local et les promoteurs.

Les paragraphes I", 2 et 3 fixent la procedure
d'introduction et de traitement des candidatures.

Le paragraphe 4 etablit les elements qui seront
obligatoirement mentionnes dans la convention.
L'obligation pour le promoteur de vendre le ou les
logements s'entend de 1'obligation pour le promoteur
de vendre les logements y compris le terrain dans les
cas ou il aurait conclu un contrat de vente avec le
pouvoir local et de 1'obligation pour le promoteur de
vendre les logements construits et de ceder 1'emphy-
teose dans les cas ou il aurait conclu un contrat de bail
emphyteotique avec le pouvoir local.

Artikel 7

Aangezien het contract wordt gesloten onder de
opschortende voorwaarde dat de nodige vergunnin-
g(en) wordt (worden) verkregen, geeft men de be-
langhebbenden de waarborg dat zij niet worden
geschaad. Inderdaad, ofwel zullen de stappen die ze
ondernemen tot iets leiden en zai het contract worden
nageleefd, ofwel wordt verondersteld dat het contract
nooit heeft bestaan en zai de plaatselijke overheid
nieuwe onderhandelingen kunnen beginnen.

Article 7

Le contrat etant conclu sous la condition suspensive
de 1'obtention du ou des permis necessaires, 1'on
donne aux interesses la garantie de ne pas etre leses.
En effet, soit leurs demarches aboutiront et le contrat
sortira tous ses effets, soit le contrat sera sense n'avoir
jamais existe et le pouvoir local pourra entamer de
nouvelles negotiations.

Artikel 8 Article 8

Dit artikel voorziet in de betaling van een gelijk-
waardig bedrag als het geactualiseerde verworven
voordeel, door eike natuuriijke persoon die een
contract met een promotor of een plaatselijke over-
heid in het kader van deze ordonnantie heeft gesloten
en door bun erfgenamen, in de gevallen waarin ze een
van de opgesomde handelingen zullen hebben
gesteld.

Deze betaling wordt geeist, of de handeling nu
betrekking heeft op het terrein of op de woning. Zij
wordt uitgevoerd ten bate van de plaatselijke over-
heid die het terrein heeft overgedragen.

Cet article prevoit le paiement de 1'equivalent de
1'avantage acquis actualise, par toutes les personnes
physiques qui auront conclu un contrat avec un
promoteur ou un pouvoir local dans le cadre de la
presente ordonnance et par leurs heritiers, dans les
cas ou ils auront pose un des actes enumeres.

Ce paiement est exige,' que 1'acte porte sur le
terrain ou sur le logement. II est effectue au profit du
pouvoir local qui avait cede le terrain.
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Artikel 9

Enerzijds voorziet het artikel in sancties ten
opzichte van promo toren in geval ze hun verplichtin-
gen niet naleven en anderzijds in de eventuele storting
van een borgsom die de goede uitvoering ervan
waarborgt.

Deze eventuele borgsom zai aan de promotor
worden terugbetaald vanaf het ogenblik dat hij zijn
verplichtingen heeft nagekomen.

Article 9

Cet article prevoit d'une part, les sanctions a 1'egard
des promoteurs en cas de non-respect de leurs obliga-
tions et d'autre part Ie depot eventuel d'une caution
garantissant la bonne execution de celles-ci.

Cette eventuelle caution sera restituee au promo-
teur des qu'il aura effectivement execute ces obliga-
tions.

Artikel 10

Deze bepaling vergt geen bijzondere opmerkingen.

Article 10

Cette disposition n'appelle pas d'observation parti-
culiere.

M. LEMAIRE

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

Artikel 1

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid be-
doeld in artikel \Q1quater van de Grondwet.

Article 1"

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

Artikel 2 . Article 2

Voor de toepassing van deze ordonnantie dient te
worden verstaan onder :

De Executieve : De Executieve van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.

De Minister : De Minister tot wiens bevoegdheid de
huisvesting behoort.

De plaatselijke overheden : De gemeenten, de inter-
communales, de OCMW's.

Middelgrote waning : Het huis of het apparte-
ment dat in hoofdzaak bedoeld is voor de huisvesting
van een enkel gezin, en waarvan de verkoopwaarde
een door de Executieve vastgesteld bedrag niet over-
schrijdt.

Promoter : Hij die onder eigen juridische en finan-
ciele verantwoordelijkheid de nodige verrichtingen
uitvoert en coordineert om een immobilienproject te
verwezenlijken dat hij zeif heeft bedacht met de
bedoeling de eigendom ervan af te staan.

Verkaveling : Een goed verdeeld in twee of meer
delen met het doel er woningen op te bouwen.

Schatting : Een schatting verwezenlijkt door de
ontvanger van de registratie en de domeinen of door
een aankoopcomite van gebouwen.

Pour 1'application de la presente ordonnance, il faut
entendre par :

Executif : L'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Ministre : Le Ministre ayant Ie logement dans ses
attributions.

Pouvoirs locaux : Les communes, les intercommu-
nales, les CPAS.

Logement moyen : La maison ou 1'appartement
destind en ordre principal au logement, d'un menage
seulement, et dont la valeur venale ne depasse pas un
montant fixe par 1'Executif.

Promoteur : Celui qui effectue et coordonne, sous
sa propre responsabilite juridique et financiere, les
operations necessaires a la realisation d'un projet
immobilier qu'il a lui-meme concu en vue d'en ceder
la propriete.

Lotissement: Bien divise en deux ou plusieurs lots
dans le but d'y construire des habitations.

Estimation : Une estimation realisee par le rece-
veur de 1'enregistrement et des domaines ou par un
comite d'acquisition d'immeubles.
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Terrein : Een terrein waarop geen enkel gebouw
staat of een terrein waar een of meer gebouwen op
staan die moeten afgebroken worden.

Verworven voordeel; Verschil tussen het bedrag
bepaald door de schatting en het bedrag betaald aan
de overdragende plaatselijke overheid.

Artikel 3

Deze ordonnantie heeft de bedoeling middelgrote
woningen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest te
stimuleren, door de gereglementeerde verkoop of de
overdracht in erfpacht van terreinen die de plaatse-
lijke overheden toebehoren, om er een middelgrote
woning te laten op bouwen.

Terrain : Terrain ne comprenant aucune construc-
tion ou terrain comprenant un ou des bailments
necessitant demolition.

Avantage acquis : Difference entre Ie montant
determine par 1'estimation et la somme payee au
pouvoir local cedant.

Article 3

La presente ordonnance poursuit un objectif de
relance du logement moyen dans la Region de Bruxel-
les-Capitale, par la vente reglementee ou la cession en
emphyteose de terrains appartenant aux pouvoirs
locaux, en vue d'y faire realiser un logement moyen.

Artikel 4 Article 4

De plaatselijke overheid kan een huurovereen-
komst met erfpacht of een onderhandse verkoop
sluiten voor een terrein dat ze bezit, met een natuur-
lijke persoon of een promotor, met het oog op het
bouwen of het herbouwen van een middelgrote wo-
ning op de plaats van een of meerdere gebouwen.

Op basis van een schatting kan de vastgestelde prijs
of canon worden verminderd, naar rato van een door
de overdragende plaatselijke overheid vastgesteld
percentage.

De toegestane korting moet per terrein worden
vastgesteld en moet dezelfde zijn voor elk deel van
dezelfde verkaveling. Ze zai worden vastgesteld door
de ov&rheid die gemachtigd is te beslissen tot verkoop
of tot het sluiten van een erfpachtovereenkomst.

De koper zai een verklaring pro fisco doen en in de
verkoopsakte de verkoopwaarden aanduiden waarop
hij het registratierecht wil betalen.

Un pouvoir local peut conclure un bail emphyteoti-
que ou une vente de gre a gre portant sur un terrain
lui appartenant, avec une personne physique ou une
promoteur, en vue de construire ou de reconstruire a
la place d'un ou de plusieurs batiments, un logement
moyen.

Le prix ou Ie canon, fixe sur base d'une estimation,
peut etre diminue par rapport a celle-ci, a concur-
rence d'un pourcentage, par le pouvoir local cedant.

Le pourcentage de reduction consenti est a fixer par
terrain et doit etre identique pour chaque lot d'un
meme lotissement. II sera fixe par 1'autorite habilitee
a prendre la decision de vente ou de conclusion du
bail emphyteotique.

L'acquereur fera une declaration pro fisco en
indiquant, au pied de 1'acte de vente, la valeur venale
sur laquelle il offre de payer le droit d'enregistrement.

Artikel 5 Article 5

§ 1. - Om de bepalingen van deze ordonnantie te
genieten, moeten de natuurlijke personen volgende
voorwaarden vervullen :
1. inkomsten genieten die'een door de Executieve

vastgesteld bedrag niet overschrijden;
2. al hun belastingen in Belgie betalen;
3. binnen een termijn van 5 jaar geen eigenaar van

onroerende goederen zijn of geweest zijn;
4. zich ertoe verbinden een enkele woning te bou-

wen, bestemd voor persoonlijk gebruik en, be-
halve in geval van overmacht :
a) ten laatste 6 maanden na verwerving van het

terrein, de aanvraag voor een bouwvergunning
indienen;

§ I". - Pour beneficier des dispositions visees a la
presente ordonnance, les personnes physiques doi-
vent remplir les conditions suivantes :
1. jouir de revenus n'excedant pas une somme deter-

minee par 1'Executif;
2. verser la totalite de leurs impots en Belgique;
3. ne pas etre ou avoir ete, dans un delai de 5 ans,

proprietaire de biens immeubles;
4. s'engager a construire un seui logement, destine a

leur occupation personnelle et a, sauf cas de force
majeure :
a) introduire la demande de permis de batir au

plus tard 6 mois apres 1'acquisition du terrain;
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&) de werken beginnen binnen de 6 maanden
nadat de bouwvergunning is verkregen;

c) persoonlijk het gebouwde goed bewonen en er
zijn woonplaats kiezen in de 3 maanden die
volgen op de opening van de energietellers.

§ 2. - In geval de bepalingen bedoeld in § 1 niet
worden nageleefd, zai de begunstigde van deze ordon-
nantie het eventueel verworven voordeel moeten
terugbetalen, geactualiseerd op basis van een schat-
ting van het terrein.

§ 3. - De Executieve bepaalt de modaliteiten voor
het indienen en het onderzoeken van de kandida-
turen.

De kandidaturen die aan de in § 1 van dit artikel
gestelde voorwaarden voldoen, zullen worden inge-
schreven in de volgorde van hun indiening in een
kandidatenregister voor het terrein in kwestie • dat
door de overdragende plaatselijke overheid wordt
bijgehouden.

De eerste ingeschrevene in het register beschikt
over een optie van 10 dagen vanaf zijn inschrijving.
Deze optietermijn zai eventueel met 2 maanden
kunnen worden verlengd door het storten van een
borgsom gelijk aan 10 % van de geschatte waarde van
het terrein. In geval tot verkoop wordt besloten, zai
de plaatselijke overheid deze borg bewaren als eerste
storting. In geval een erfpacht wordt gesloten, zai de
overdragende plaatselijke overheid het eerste canon
afhouden van de borg en het saldo daarvan terugge-
ven. In geval er geen overeenkomst wordt gesloten,
zai de gestorte borgsom worden teruggegeven.

De volgende kandidaat op het register beschikt
over een optie onder de opschortende voorwaarde dat
de vorige kandidaat de beslissing neemt de overeen-
komst niet te sluiten. Vanaf het ogenblik dat laatstge-
noemde geweigerd heeft, zai hij binnen een termijn
van 10 dagen een borgsom kunnen storten gelijk aan
10 % van de geschatte waarde van het terrein waar-
door hij zijn optie met een termijn van 2 maanden kan
verlengen.

b) commencer les travaux dans les 6 mois de
1'obtention du permis de batir;

c) occuper personnellement Ie bien construit et
s'y domicilier dans les 3 mois suivant 1'ouver-
ture des compteurs d'energie.

§ 2. - En cas de non-respect des dispositions visees
au paragraphe I", Ie beneficiaire de la presente
ordonnance sera tenu au remboursement de 1'avan-
tage eventuellement acquis, actualise sur base d'une
estimation du terrain.

§ 3. - L'Executif fixe les modalites d'introduction et
d'examen des candidatures.

Les candidatures qui satisfont aux conditions visees
au paragraphe 1" du present article font 1'objet d'une
inscription, selon 1'ordre de leur introduction, dans un
registre des candidatures pour Ie terrain en question,
tenu par Ie pouvoir local cedant.

Le premier inscrit sur Ie registre dispose d'une
option d'une duree de 10 jours a dater de son
inscription. Cette option pourra etre prolongee d'un
delai de 2 mois moyennant le versement d'une caution
d'un montant equivalent a 10 % de 1'estimation du
terrain. En cas de conclusion d'une vente, le pouvoir
local cedant conservera la caution a titre de premier
versement. En cas de conclusion d'une emphyteose le
pouvoir local cedant prelevera le premier canon sur la
caution et restituera le solde de celle-ci. En cas de non
conclusion d'une convention, la caution versee sera
restituee.

Le candidat suivant sur le registre dispose d'une
option sous la condition suspensive de la decision du
precedent de ne pas conclure la convention. Des le
refus de ce dernier, il pourra verser, dans un delai de
10 jours, une caution equivalente a 10 % de 1'estima-
tion du terrain qui lui permettra de prolonger son
option d'un delai de 2 mois.

Artikel 6 Article 6

§ 1. - Om de in deze ordonnantie bedoelde
bepalingen te genieten, stellen de promotoren een
basisdossier op waarbij de Executieve over de
nauwkeurige samenstelling ervan beslist en waarin
onder meer een vast verkoopsbod voor de woningen
en een kalender van de verwezenlijkingen zullen
worden opgenomen.

§ 1. - Pour beneficier des dispositions visees a la
presente ordonnance, les promoteurs etablissent un
dossier de base dont la composition precise est arretee
par 1'Executif et qui contiendra notamment une offre
de prix de vente ferme des logements et un calendrier
des realisations.



A.72/1-90/91 — 9 — A-72/1-90/91

§ 2. - De promotor dient het basisdossier in bij de
gemeente en bij de overdragende plaatselijke over-
heid, indien dit de gemeente niet is. De gemeente
bezorgt het basisdossier aan de Executieve met een
advies over de opportuniteit van het ontwerp. Binnen
een termijn van 3 maanden vanaf de overdracht,
eenmaal vernieuwbaar met een gemotiveerd besluit,
geeft de Executieve zijn princiepsakkoord over het
basisdossier.

In geval de eventueel vernieuwde termijn wordt
overschreden, wordt er verondersteld dat de Execu-
tieve zijn princiepsakkoord heeft gegeven.

§ 3. - Na het verkrijgen van het in § 2 bedoeld
akkoord kan de overdragende plaatselijke overheid
beslissen een contract te sluiten.

§ 4. - De overeenkomst, waarvan de inhoud door
de Executieve is vastgelegd, zai minimum volgende
elementen vermelden :
- de verplichting voor de promotor op het verworven

terrein enkel middelgrote woningen te bouwen;
- de verplichting voor de promotor de kalender van

de verwezenlijkingen waarmee de Executieve zijn
akkoord betuigde na te leven;

- de verplichting voor de promotor de woning (wo-
ningen) aan de door de Execufieve toegestane
verkoopprijs uitsluitend te verkopen aan natuur-
lijke personen die volgende voorwaarden ver-
vullen :
1. inkomsten genieten die een door de Executieve

bepaald bedrag niet overschrijden;
2. het totaal van hun belastingen in Belgie storten;
3. binnen een termijn van 5 jaar geen eigenaar van

onroerende goederen zijn of geweest zijn;
4. zich ertoe verbinden persoonlijk de woning te

betrekken en daar hun woonplaats te kiezen
binnen de 3 maanden volgend op de opening
van de energietellers;

- de verplichting voor de promotor aan de gemeenten
de naam van de kandidaat-kopers voor te leggen
om na te gaan of de in de punten 1, 2 en 3 van de
vorige alinea gestelde voorwaarden worden nage-
leefd.

§ 2. - Le promoteur presente a la commune et au
pouvoir local cedant, s'il n'est pas la commune, le
dossier de base. La commune transmet le dossier de
base a 1'Executif accompagne de son avis sur 1'oppor-
tunite du projet. Dans un delai de 3 mois a partir de la
transmission, renouvelable une fois par arrete motive,
1'Executif marque son accord de principe sur le
dossier de base.

En cas de depassement du delai eventuellement
renouvele, 1'Executif est presume avoir marque son
accord de principe.

§ 3. - Apres 1'obtention de 1'accord vise au para-
graphe 2, le pouvoir local cedant peut decider de la
conclusion du contrat.

§ 4. - La convention, dont le contenu est arrete par"
1'Executif, mentionnera au minimum les elements
suivants :
- 1'obligation pour le promoteur de construire sur le

terrain acquis uniquement du logement moyen;
- 1'obligation pour le promoteur de respecter le

calendrier des realisations sur lequel 1'Executif a
marque son accord;

- 1'obligation pour le promoteur de vendre le ou les
logements au prix de vente autorise par 1'Executif,
exclusivement a des personnes physiques remplis-
sant les conditions suivantes :

1. jouir de revenus n'excedant pas la somme
determinee par 1'Executif;

2. verser la totalite de leurs impots en Belgique;
3. ne pas etre ou avoir ete, dans un delai de

5 ans, proprietaire de biens immeubles;
4. s'engager a occuper personnellement le loge-

ment et s'y domicilier dans les trois mois suivant
1'ouverture des compteurs d'energie;

- 1'obligation pour le promoteur de soumettre a la
commune le ou les noms des candidats acquereurs
pour verification du respect des conditions visees
aux points 1, 2 et 3 de 1'alinea precedent.

Artikel 7

Het verkoop- of erfpachtcontract zai onder de
opschortende voorwaarde worden gesloten dat een
bouwvergunning (of bouwvergunningen) en in voor-
komend geval de verkavelingsvergunning wordt (wor-
den) verkregen.

Article 7

Le contrat de vente ou d'emphyteose sera conclu
sous la condition suspensive de 1'obtention du ou des
permis de batir, et le cas echeant, du permis de lotir.
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Artikel 8

In geval van huur, schenking, verkoop, her-"
verkoop, vaststelling van vruchtgebruik, van opper-
vlakte, van erfpacht, of stopzetting van erfpacht,
zullen de natuuriijke personen of hun erfgenamen aan
de plaatselijke overheid het aan het eventuele verwor-
ven voordeel gelijkwaardige bedrag betalen, geactua-
liseerd op basis van een schatting van het terrein
binnen de maand die volgt op het sluiten van de
nieuwe overeenkomst.

Article 8

En cas de location, de donation, de vente, de
revente, de constitution d'usufruit, de superficie,
d'emphyteose, ou de cession d'emphyteose, la per-
sonne physique ou ses heritiers payeront au pouvoir
local 1'equivalent de 1'avantage eventuellement acquis
actualise sur base d'une estimation du terrain dans Ie
mois qui suit la conclusion de la nouvelle convention.

Artikel 9 . Article 9

In geval de in artikel 6, § 4, bepaalde verplichtingen
niet worden nageleefd, zai de promotor die de voor-
delen van deze ordonnantie geniet aan de plaatselijke
overheid een gelijkwaardig bedrag betalen als het op
basis van een schatting van het terrein geactualiseerde
verworven voordeel. Hij zai bovendien veroordeeld
kunnen worden tot een administratieve boete gelijk-
waardig aan het dubbele van het geactualiseerde
verworven voordeel.

De plaatselijke overheid, eigenaar van het terrein,
is gemachtigd een borgsom van de promoter te eisen
die het bedrag van het toegekende voordeel niet mag
overschrijden en die de goede uitvoering van de in
artikel 6, § 4, van deze ordonnantie bepaalde ver-
plichtingen zai waarborgen.

En cas de non-respect des obligations definies a
1'article 6, paragraphe 4, Ie promoteur beneficiaire de
la presente ordonnance payera au pouvoir local
1'equivalent de 1'avantage acquis, actualise sur base
d'une estimation du terrain. II sera, en outre, passible
d'une amende administrative equivalente au double
de 1'avantage acquis actualise.

Le pouvoir local proprietaire du terrain est habilite
a exiger le depot d'une caution par le promoteur qui
ne pourra depasser le montant de 1'avantage accorde
et qui servira a garantir la bonne execution des
obligations definies a 1'article 6, paragraphe 4, de la
presente ordonnance.

Artikel 10

De Executieve is belast met de toepassing van deze
ordonnantie. In geval van betwisting over de toepas-
sing van deze ordonnantie is verhaal mogelijk bij de
Minister.

23 augustus 1990.

Article 10

L'Executif est charge de 1'application de la presente
ordonnance. En cas de contestation concernant 1'ap-
plication de la presente .ordonnance, un recours est
ouvert aupres du Ministre.

23 aout 1990.
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