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INLEIDING PREAMBULE

De ordonnantie heeft tot doel de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening
en de stedebouw te vervangen.

Deze organieke wet is inderdaad nog steeds van
toepassing op het grondgebied van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest terwiji ze in de twee andere
Gewesten reeds gedeeltelijk werd gewijzigd.

De vorige Brusselse Executieven hadden voor-
bereidende werkzaamheden aangevat voor de herzie-
ning van de wet van 1962 door het nationale parle-
ment. Deze werkzaamheden werden onderbroken
toen het principe verworven was het Brusselse Gewest
een gewestelijk statuut toe te kennen, overeenkomstig
de grondwet. De toenmalige Executieve oordeelde dat
het onder de bevoegdheid van de toekomstige Brus-
selse Gewestraad viel soeverein de regels van de
stedebouwkundige ontwikkeling van het Gewest te
bepalen.

De ordonnantie beoogt de invoering van een
wetgeving aangepast aan het nieuwe statuut van het
Gewest en aan de stedelijke en stedebouwkundige
aard ervan.

De Executieve betreurt nochtans geen tekst te
kunnen voordragen die de organieke wet van 1962
volledig zou kunnen vervangen.

L'ordonnance a pour objet de remplacer la loi du
29 mars 1962, organique de ramenagement du ter-
ritoire et de 1'urbanisme.

Cette loi organique est en effet toujours d'applica-
tion sur Ie territoire de la Region de Bruxelles-Capitale
alors qu'elle a deja ete partiellernent modifiee dans les
deux autres Regions.

Les Executifs bruxellois precedents ont entame des
travaux preparatoires a la refonte de la loi de 1962 par
Ie Parlement national. Ces travaux furent interrompus
lorsque Ie principe de doter la Region bruxelloise d'un
statut regional conforme au prescrit constitutionnel rut
acquis. L'Executif de 1'epoque a juge qu'il etait du
ressort du futur Conseil regional bruxellois de deter-
miner souverainement les regles du developpement
urbanistique de la Region.

L'ordonnance vise a mettre en place une legislation
adaptee au nouveau statut de la Region ainsi qu'a sa
specifite urbaine et urbanistique.

L'Executif regrette toutefois ne pouvoir presenter
un texte appele a remplacer 1'integralite de la loi
organique de 1962.
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Uit het advies van de afdeling wetgeving van de
Raad van State wordt de noodzaak immers afgeleid,
alle bepalingen die met werden geregionaliseerd en die
bijgevolg onder de aan de Wet voorbehouden aangele-
genheden, ressorteren in de ordonnantie weg te laten.
Naar aanleiding van de rechtspraak van het Arbitrage-
hof acht de afdeling wetgeving dat deze bepalingen
zeifs niet als dusdanig mogen worden overgeschreven.

De Executieve voegt zich naar dit advies maar stelt
zich vragen over de handhaving in een wet van
toepassingsmaatregelen van de voornaamste bepalin-
gen die werden opgeheven.

Zodoende worden de artikelen van de organieke
wet niet opgeheven die :
- de rechtbanken van eerste aanleg bevoegd maakt

om te beslissen over de vorderingen tot betaling van
vergoedingen wegens waardevermindering;

- bepaalt onder weike voorwaarden een huiszoeking
mag plaatshebben;

- in een kort geding-procedure voorziet;
- de toepassing van het eerste boek van het Strafwet-

boek regelt;
- een systeem organiseert waardoor de strafvordering

door het betalen van een geldsom vervalt (minne-
ujke schikking);

- aan de beslagrechter bevoegdheid verleent;
- de gemeenten ertoe machtigt, belastingen te heffen

en de daarvan vrijgestelde personen bepaalt.

Bovendien beoogt de Executieve nu al wegens de
talrijke praktische moeilijkheden die uit deze formule
zullen voortvloien de bepalingen van de ordonnantie
en de nog vigerende bepalingen van de organieke wet
dadelijk na de inwerkingtreding van de organieke
ordonnantie te codificeren.

En effet, 1'avis de la section de legislation du Conseil
d'Etat conclut a la necessite d'omettre du texte de
1'ordonnance toutes les dispositions qui n'ont pas ete
regionalisees et qui des lors relevent des matieres
reservees a la Loi. Suite a la jurisprudence de la Cour
d'arbitrage, la section de legislation estime que ces
dispositions ne peuvent meme pas etre reproduites
telles quelles.

L'Executif se conforme a cet avis tout en s'interro-
geant sur Ie sens du maintien dans une loi de mesures
d'execution des dispositions principales qui ont ete
abrogees.

Ainsi, a titre d'exemple, ne sont pas abroges les
articles de la loi organique qui :
- attribue aux tribunaux de premiere instance la

competence de statuer sur les demandes d'indemni-
tes pour moins-value;

- regle les conditions dans lesquelles peut s'effectuer
une visite domiciliaire;

- organise une procedure de refere;
- regle 1'application du livre I" du Code penal;

- organise un systeme d'extinction de 1'action publi-
que par Ie paiement d'une somme d'argent (transac-
tion) ;

- attribue une competence au juge des saisies;
- autorise les communes a etablir des taxes et deter-

mine les personnes qui en sont dispensees.

Par ailleurs, en raison des nombreuses difficultes
pratiques qui resulteront de cefte formule, 1'Executif
prevoit d'ores et deja d'effectuer, au lendemain de
I'entree en vigueur de 1'ordonnance organique, une
codification des dispositions de 1'ordonnance et des
dispositions de la loi organique encore en vigueur.

DRAAGWIJDTE VAN HET ONTWERP ECONOMIE DU PROJET

Daar de organieke wet van 1962 als basis van het
werk heeft gediend, zai er dientengevolge naar de
aangebrachte wijzigingen ervan worden verwezen.

De grote beginselen van de ordonnantie zijn :

?
1. Een nieuwe structuur van de tekst

Omwille van de duidelijkheid werd de structuur van
de organieke wet diepgaand gewijzigd :
1° de bepalingen van titel I van de organieke wet

werden verdeeld in een titel I betreffende de
algemene bepalingen en een titel II betreffende de
verschillende soorten plannen; de tekst bevat een

La loi organique du 29 mars 1962 ayant constitue la
base de ce travail, il sera done fait reference aux
modifications par rapport a celle-ci.

Les grands axes de 1'ordonnance sont ;

1. Une presentation nouvelle du texte

Dans un souci de clarte, la structure de la loi
organique a ete profondement remaniee. Ainsi :
1° les dispositions du titre premier de la loi organique

ont ete separees en un titre premier consacr6 aux
dispositions generates et un titre II reprenant les
differents types de plans; Ie texte consacre un
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hoofdstuk voor elk plan alsmede alle~bepalingen
over de inhoud, de uitwerkings- en wijzigingsproce-
dure en de gevolgen ervan. Ofschoon deze voor-
stelling tot bepaalde herhalingen leidt, biedt ze
nochtans het voordeel dat alle bepalingen die van
toepassing zijn telkens terug te vinden zijn in het
hoofdstuk dat aan een bepaald plan is gewijd.

2° de overige titels van de organieke wet krijgen ook
een nieuwe indeling : titel III behandelt de vergun-
ningen, de attesten, de procedure tot verlening,
schorsing en vernietiging ervan alsmede de
beroepsprocedures; titel IV bevat de bepalingen
van verschillende aard betreffende de stedebouw-
kundige verordeningen ( de huidige bouwverorde-
ningen), de inlichtingen te verstrekken door de
openbare besturen en de notarissen; titel V slaat
enkel op de misdrijven en de strafbepalingen en
titel VI op de slotbepalingen.

chapitre pour chacun des plans et indique toutes les
dispositions regissant leur contenu, la procedure de
leur elaboration et de leur modification ainsi que
leurs effets. Si cette presentation aboutit a certai-
nes redites elle permet neanmoins de retrouver
dans Ie chapitre consacre a un plan determine,
1'ensemble des dispositions qui lui sont applicables.

2° les autres litres de la lot organique sont egalement
presentes selon un decoupage nouveau : Ie titre III
est consacre aux permis et certificat ainsi qu'aux
procedures relatives a leur delivrance, leur suspen-
sion, leur annulation et aux recours; Ie titre IV
reprend des dispositions diverses telles que les
reglements d'urbanisme (actuellement reglements
sur la batisse), les renseignements a fournir par les
autorites publiques et les notaires; Ie titre V traite
quant a lui des infractions et des sanctions. Enfin
les dispositions finales sont reprises sous Ie titre VI.

2. De bijdrage van de rechtspraak 2. L'apport jurisprudentiel

Een van de voornaamste bedoeling bij de opmaking
van de ordonnantie was de wil de mogelijke afwij-
kende interpretaties en bijgevolg de geschillen te
beperken. Zodoende werden de begrippen en de
procedures nader bepaald, rekening houdend met
dertig jaar rechtspraak.

Une autre preoccupation majeure qili a preside a
1'elaboration de 1'ordonnance est la volonte de limiter
les possibilites d'interpretations divergentes du texte et
done les conflits. Aussi, dans la mesure du possible les
notions et les procedures ont ete precisees a la lumiere
de pres de trente annees de jurisprudence.

3. Een gemtegreerde planning 3. Une planification integree

De ordonnantie houdt rekening met de wil van de
Executieve de verschillende beleidsvoeringen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de ruimtelijke geweste-
lijke ordening raken, te ontzuilen, ten einde de ver-
schillende aspecten van het leven in de stad op
coherente wijze te behandelen.

L'ordonnance prend en compte la volonte de 1'Exe-
cutif de decloisonner les differentes politiques tou-
chant directement ou indirectement a 1'amenagement
du territoire regional afin de traiter de maniere cohe-
rente les differents aspects de la vie urbaine.

Deze orientatie is nieuw in vergelijking' met de
organieke wet ; zij plaatst de ruimtelijke ordening in
een ruimer kader dan destijds was opgevat. Dit is
conform de geest van de kaderwet van 15 juli 1970,
houdende organisatie van de planning en de economi-
sche decentralisatie. Deze laatste werd geregionali-
seerd ten gevolge van de bijzondere wet van 8 augus-
tus 1980 : de gewestelijke planning valt onder de
bevoegdheid van de gewesten.

Cette orientation est nouvelle par rapport a la loi
organique : elle inscrit dans un cadre plus large
1'amenagement du territoire tel qu'il avait ete concu a
1'epoque. Cela est conforme a 1'esprit de la loi cadre du
15 juillet 1970, portant organisation de la planification
et de la decentralisation economique. Celle-ci a ete
regionalisee suite a la loi speciale du 8 aout 1980 : la
planification regionale est devenue competence des
regions.

De ordonnantie integreert dus in een algemene
plannning, de aspecten die specifiek zijn voor de
bodembestemming en de andere factoren door middel
van ontwikkelingsplannen, zowel op gewestelijk als op
gemeentelijk vlak.

L'ordonnance integre done, dans une planification
generale, les aspects specifiques a 1'affectation du sol
et les autres facteurs par des plans de developpement,
tant au niveau regional qu'au niveau communal.
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Bijgevolg heft de ordonnantie de bepalingen betref-
fende de gewestetijke planning van de kaderwet van
15 juli 1970 en de organieke wet van 29 rnaart 1962 op.

Rekening houdend met de ervaring die sinds 1970
werd opgedaan, willen de bepalingen van de ordon-
nantie echter soepeler zijn dan die van de kaderwet.
Zo zullen enkel de bepalingen die betrekking hebben
op de bodembestemming bindende en verordenende
kracht hebben (zoals vroeger in de organieke wet); de
andere bepalingen zullen slechts een richtinggevende
waarde hebben terwiji de kaderwet van 1970 voorzag
dat ze imperatief waren voor de overheid.

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

L'ordonnance abrogera, en consequence, les dispo-
sitions qui concernent la planification regionale dans la
loi cadre du 15 juillet 1970 et la loi organique du
29 mars 1962.

Toutefois, compte tenu de 1'experience acquise
depuis 1970, les dispositions de I'ordonnance se veu-
lent plus souples que celles de la loi cadre. Ainsi,
seules les dispositions relatives a Faffectation du sol
out force obligatoire et reglementaire (comme prece-
demment dans la loi organique), les autres n'ayant
qu'une valeur indicative alors que la loi cadre de 1970
prevoyait qu'elles etaient imperatives pour les pou-
voirs publics.

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

4. De precisering van de planhierarchie 4. Une hierarchic des plans precisee

Deze wil tot globale planning en tot aanpassing van
de wetgeving aan de specifieke stedelijke en stede-
bouwkundige aard van het gewest leidt voor sommige
planned tot een nieuwe inhoud, een nieuwe benaming
en een gepreciseerde hierarchic.

Hoewel het principe van de vier planniveaus wordt
behouden, is het concept van twee onder hen totaal
nieuw. Naast de bestemmingsplannen vervangt de
ordonnantie immers het streekplan en de algemene
plannen van aanleg door het gewestelijke ontwikke-
lingsplan en de gemeentelijke ontwikkelingsplannen.

De cette volonte de planification globale et d'adap-
tation de la legislation a la specificite urbaine et
urbanistique de la region decoule un nouveau contenu
pour certains plans, une nouvelle denomination et une
hierarchic precisee.

Si Ie principe des quatre niveaux de plans est
maintenu, la conception de deux d'entre eux est
radicalement nouvelle. En effet, a c6te des plans
d'affectation du sol, I'ordonnance substitue au plan
regional et aux plans generaux d'amenagement, Ie plan
regional de developpement et les plans communaux de
developpement.

Er worden bijgevolg vier types plannen voorgesteld. Quatre types de plans sont done proposes.

Op gewestelijk vlak en heel het grondgebied van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bestrijkend :
1° vervangt het gewestelijke ontwikkelingsplan het

streekplan van de wet van 1962, dat nooit verwe-
zenlijkt werd;

2° vervangt het gewestelijke bestemmingsplan het
gewestplan.

Op gemeentelijk vlak :
1° vervangen de gemeentelijke ontwikkelingsplannen

de algemene plannen van aanleg;
2° vervangen de bijzondere bestemmingsplannen de

bijzondere plannen van aanleg waarvan de bena-
ming, naar analogic met het gewestelijke vlak,
werd aangepast.

Au niveau regional et couvrant tout Ie territoire de
la Region de Bruxelles-Capitale :
1° Ie plan regional de developpement remplace Ie plan

regional de la loi de 1962, qui n'ajamais ete realise;

2° Ie plan regional d'affectation du sol remplace Ie
plan de secteur; Ie terme « secteur » a ete aban-
donne puisque secteur et region couvrent a Bruxel-
les Ie meme territoire.

Au niveau communal :
1° les plans communaux de developpement rempla-

cent les plans generaux d'amenagement;
2° les plans particuliers d'affection du sol remplacent

les plans particuliers d'amenagement, dont la deno-
mination a ete adaptee par analogic avec Ie niveau
regional.
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Om de hierarchic van deze plannen te bevestigen,
verduidelijkt de ordonnantie de gevolgen van de
verschillende types plannen onderling, en legt de
opheffing op van de bepalingen van de plannen van
lagere rang die niet overeenstemmen met plannen van
hogere rang; het bepaalt eveneens duidelijk de voor-
waarden waarin een plan van lagere rang kan afwijken
van een plan van hogere rang.

Pour affirmer la hierarchic entre ces plans, 1'ordon-
nance precise les effets des divers types de plans les uns
par rapport aux autres, impose 1'abrogation des dispo-
sitions des plans inferieurs non conformes aux plans
superieurs, et definit de maniere claire les conditions
auxquelles un plan inferieur peut deroger a un plan
superieur.

5. Een wijzigmg van de planinhoud 5. Une modification du contenu des plans

1° Het gewestelijke ontwikkelingsplan.

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

Hoewel dit plan voorschriften kan bevatten voor de
bodembestemming, zai de inhoud vooral betrekking
hebben op de doelstellingen en de prioriteiten inzake
ontwikkeling en op de middelen om deze te bereiken.

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

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

2° Het gewestelijke bestemmingsplan.

Dit plan verduidelijkt de bepalingen van het gewes-
telijke ontwikkelingsplan en vult ze aan in termen van
bodembestemming; de inhoud van dit plan stemt
overeen met die van het huidige gewestplan. Dit
laatste zai van kracht blijven tot aan de vervanging
ervan door het gewestelijke bestemmingsplan, volgend
op de vastelling van het eerste gewestelijke ontwikke-
lingsplan dat de aan het gewestplan aan te brengen
wijzigingen zai aanduiden.

3° De gemeentelijke ontwikkelingsplannen.

Op gemeentelijk vlak vormen zij het equivalent van
het gewestelijke ontwikkelingsplan. Zij dekken dus
een ruimere materie dan de algemene plannen van
aanleg. Deze plannen verduidelijken de bepalingen
van de gewestelijke plannen en vullen ze aan.

4° De bijzondere bestemmingsplannen.

De inhoud van deze plannen is analoog aan die van
de bijzondere plannen van aanleg. Zij verduidelijken
de gewestelijke plannen en het gemeentelijke ontwik-
kelingsplan en vullen ze aan.

1° Le plan regional de developpement.

Ce plan n'est plus un simple plan d'affectation du
sol, il constitue un veritable document de planification
active a 1'instar du Plan tel que prevu par la loi cadre
du 15 juillet 1970.

S'il peut comporter des prescriptions relatives a
1'affectation du sol, 1'essentiel de son contenu portera
sur les objectifs et les priorites de developpement et
sur les moyens a mettre en oeuvre pour les atteindre.

Le plan regional de developpement concretisera les
axes de la Declaration de 1'Executif. C'est la raison
pour laquelle sa duree correspond a celle d'une
legislature.

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

2° Le plan regional d'affectation du sol.

Ce plan precise en les completant les dispositions du
plan regional de developpement, en termes d'affecta-
tion du sol; son contenu est semblable a celui du plan
de secteur actuel. Ce dernier restera en vigueurjusqu'a
son remplacement par le plan regional d'affectation du
sol consecutif a 1'adoption du premier plan regional de
developpement, qui indiquera les modifications a
apporter au plan de secteur.

3° Les plans communaux de developpement.

Us constituent au niveau communal 1'equivalent du
plan regional de developpement ;ils couvrent done une
matiere plus large que les plans generaux d'amenage-
ment. Ces plans precisent et completent les disposi-
tions des plans regionaux.

4° Les plans particuliers d'affectation du sol.

Leur contenu est analogue ^ celui des plans particu-
liers d'amenagement: ils precisent en les completant
les plans regionaux et le plan communal de developpe-
ment.
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Volgende elementen zijn nieuw : Les innovations suivantes sont apportees :
a) met het oog op een overeenstemming met de

Europese richtlijn van 27 juni 1985 moeten de
plamien aan een nulieu-effectenbeoordeling wor-
den onderworpen. De concrete toepassing van
deze bepaling zai definitief worden geregeld met de
inwerkingtreding van de ordonnantie betreffende
de effectenbeoordeling in stedelijk milieu;

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

c) hoewel de ordonnantie in de verplichte inhoud van
het plan de voorschriften betreffende de vestiging,
de omvang en de esthetiek van de gebouwen
handhaaft, sluit ze natuudijk niet uit dat deze
voorschriften aan specifieke toestanden kunnen
worden aangepast: renovatieplan, beschermings-
plan,...;

d) er wordt in een nieuwe voorafgaande fase voor-
zien : de verplichting voor de gemeenten een
basisdossier uit te werken dat de Executieve inoet
goedkeuren. Dit basisdossier moet de nagestreefde
doeleinden aangeven alsook de voorschriften die
voorzien worden om die doelstellingen te bereiken.
Het werd ingevoerd in een streven naar doeltref-
fendheid en samenhang. Zo kan er, voor de
volledige uitwerking van een ontwerp, worden
geoordeeld over de opportuniteit van het plan en
over de overeenstemming met de plannen van
hogere rang. Deze nieuwigheid sluit, wat de voor-
afgaande machtiging tot herziening .van een bijzon-
der plan van aanleg betreft, aan bij de bepalingen
van de organieke wet en werkt deze verder uit.
De goedkeuring van het basisdossier door de
Executieve :
- maakt het voor de gemeenten mogelijk de hou-

ding van het Gewest over de aanleg die zij
voorstellen, te kennen, wat de uitwerking van de
plannen versnelt;

- verschaft vroeger stedebouwkundige waarbor-
gen voor de inwoners en informatie aan degenen
die een vergunning aanvragen. Zo zou het even-
tueel weigeren van een vergunnning gebeuren op
basis van het niet in overeenstemming zijn met
het basisdossier en niet meer op grond van een
weinig of niet gemotiveerde beslissing, een bij-
zonder plan uit te werken zonder dat de toekom-
stige inhoud daarvan gepreciseerd werd.

6. De versterking van de procedures inzake informa-
tie, openbaarmaking en openbaar onderzoek

De door de organieke wet voorziene procedures
worden aangevuld met de volgende elementen ;

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

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

c) tout en maintenant dans Ie contenu obugatoire du
plan des prescriptions relatives a 1'implantation, au
volume et a 1'esthetique des constructions, I'ordon-
nance n'exclut evidemment pas que ces prescrip-
tions puissent etre adaptees a des situations specifi-
ques : plan de renovation, plan de protection,...;

d) une etape prealable nouvelle est prevue : Fobliga-
tion pour les communes d'elaborer un dossier de
base que 1'Executif doit approuver. Ce dossier de
base doit indiquer les objectifs poursuivis et les
prescriptions prevues pour les atteindre.

II a ete instaure dans un souci d'efficacite et de
coherence : il permet de juger, avant 1'elaboration
complete d'un projet de plan, de son opportunite et
de sa conformite aux plans superieurs. Cette nou-
veaute rejoint en cela, en les developpant, les
dispositions de la lot organique en ce qui concerne
1'autorisation prealable de reviser un plan particu-
lier d'amenagement.

L'approbation du dossier de base par 1'Executif :

- permet aux communes de connaitre la position
de la Region, quant a Famenagement qu'elles
proposent, et done une progression plus rapide
de la confection des plans;

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

6. Le renforcement des procedures d*information, de
publicite et d'enquete publique

Les procedures prevues par la lot organique sont
completees par les elements suivants :
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1° de overlegcommissies die sinds meer dan tien jaar
op gemeentelijk vlak hebben gefunctioneerd en die
voor.een gewaardeerde vooruitgang zorgden op het
vlak van de informatie en de deelname, worden
door de ordonnantie in hun bestaan bevestigd;

2° bovendien wordt het principe bevestigd van het
organiseren van de audities door deze commissies
van eenieder die dit kenbaar maakt, in het kader
van het openbaar onderzoek;

3° daarenboven wordt voorzien dat de leden van een
commissie niet rechter en partij kunnen zijn voor
de vergunnings- of attest aanvragen waarvoor
advies wordt gevraagd. De vertegenwoordigers van
het bestuur van de stedebouw zijn echter perma-
nente leden daar hun bestuur nooit vergunnings-
aanvrager is;

4° de modaliteiten van de openbare onderzoeken
houden rekening met bepaalde principes die de
toegankelijkheid tot de documenten van het onder-
zoek verbeteren, de informatie terzake ontwikke-
len, de mogelijkheid bieden zich in het kader van
het onderzoek mondehng uit te drukken en te
vermijden dat het onderzoek voor meer dan de
helft tijdens de schoolvakanties plaatsvindt;

5° bijkomende vormen van openbaarheid en raadple-
ging kunnen worden georganiseerd op initiatief van
de Executieve of van de gemeenten en de finan-
ciele middelen om ze in werking te stellen, zullen
worden voorzien.

1° les commissions de concertation, qui ont fonc-
tionne au niveau local depuis plus de dix ans en
apportant un progres apprecie sur Ie plan de
1'information et de la participation, voient leur
existence confirmee par 1'ordonnance;

2° en outre, Ie principe de 1'organisation des auditions
par ces commissions de tout qui en a exprime Ie
souhait dans Ie cadre des enquetes publiques est
confirme;

3° de plus, il est prevu que les membres d'une
commission ne peuvent etre juge et partie pour les
demandes de permis ou de certificat pour lesquels
un avis est demande. Toutefois, les representants
de 1'administration de 1'urbanisme sont des mem-
bres permanents dans la mesure ou leur administra-
tion n'est jamais demanderesse de permis;

4° les modalites des enquetes publiques tiennent
compte de certains principes visant a ameliorer
1'accessibilite aux documents mis a 1'enquete, a
developper 1'information a leur sujet et a.offrir la
possibility de s'exprimer oralement dans Ie cadre
de 1'enquete ainsi qu'a eviter que plus de la moitie
de la duree d'une enquete ne se deroule pendant
les periodes de vacances scolaires;

5° des formes supplementaires de publicite et de
consultation peuvent etre organisees a 1'initiative
de 1'Executif ou des communes, et les moyens
financiers seront prevus pour les mettre en oeuvre.

7. De vermindering van het aantal commissies van
advies

De ordonnantie beperkt het aantal commissies van
advies, geeft hen duidelijke opdrachten en verstrekt de
middelen om hun rol te verzekeren.

De Gewestelijke Commissie voor ruimtelijke Orde-
ning (G.C.R.O.) wordt vervangen door de Geweste-
lijke Ontwikkelingscommissie, samengesteld uit de
werkende krachten van het Gewest. Deze Geweste-
lijke Commissie is belast met het verstrekken van
advies over de gewestelijke plannen en de gemeente-
lijke ontwikkelingsplannen. Zij beschikt over een vast
secretariaat dat met name de openbare onderzoeken
over de gewestelijke plannen en over de gewestelijke
stedebouwkundige verordeningen organiseert.

Naast hun huidige opdrachten brengen de overleg-
commissies advies uit over de ontwerpen van bijzon-
dere bestemmingsplannen en de onteigeningen, ver-
richt bij toepassing van deze plannen, dit in plaats
respectievelijk van de Commissie van advies van de
Brusselse agglomeratie en van de Commissie van
deskundigen, die worden afgeschaft.

7. La reduction du nombre de commissions consultati-
ves

L'ordonnance reduit Ie nombre de commissions
consultatives, leur assigne des missions precises et leur
donne les moyens d'assurer leur role.

La Commission consultative regionale d'amenage-
ment du territoire (C.R.A.T.) est remplacee par la
Commission regionale de Developpement composee
des forces vives de la Region. Cette Commission
regionale est chargee de donner son avis sur les plans
regionaux et les plans communaux de developpement.
EUe dispose d'un secretariat permanent qui organise
notamment les enquetes publiques des plans regionaux
et des reglements regionaux d'urbanisme.

Outre les missions qu'elles exercent actuellement,
les commissions de concertation emettent un avis sur
les projets de plans particuliers d'affectation du sol et
les expropriations prises en execution de ces plans en
lieu et place respectivement de la Commission consul-
tative de 1'agglomeration bruxelloise et de la Commis-
sion des experts, qui sont supprimees.
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8. De verkorting van de ternujnen voor goedkeuring
van de plannen

In een streven naar vereenvoudiging en versnelling
van de goedkeuring van de plannen, wordt eike
tussenkomst van de provincie in de organisatie van de
planning en de stedebouw afgeschaft, daar de praktijk
aangetoond heeft dat de provindale stap in de beslis-
singsneming van geen werkelijk nut was.

8. La reduction des delais d'approbation des plans

Dans un souci de simplification et deceleration de
1'approbation des plans, toute intervention de 1'eche-
lon provincial dans 1'organisation de la planification et
de 1'urbanisme est supprimee, la pratique ayant
demontre que 1'etape provinciale dans Ie processus de
decision n'etait pas d'une reelle utilite.

Bovendien, En outre

wordt de globale goedkeuringstemujn van de ont-
werpplannen en van de gewestelijke plannnen gere-
geld, wat niet voorzien is in de organieke wet en de
duur van de openbare onderzoeken wordt op zestig
dagen beperkt;
op gemeentelijk vlak : worden de termijnen die in
de organieke wet niet vastgelegd zijn, het wel nu en
de termijn voor de goedkeuring door de Executieve
van de gemeentelijke plannen wordt tot drie maan-
den beperkt; een met redenen omklede verlenging
van deze termijn wordt toegestaan.

Ie delai global d'adoption des projets de plan et des
plans regionaux est reglemente, ce que ne prevoit
pas la loi organique, et la duree des enquetes
publiques a ete reduite a soixante jours;

en ce qui concerne les plans communaux : les delais
qui ne sont pas reglementes dans la loi organique Ie
sont desormais et Ie delai impard a 1'Executif pour
approuver les plans communaux est Umite a trois
mois, une prorogation unique dument motivee de ce
delai est admise.

'9. De vervanging van de Bestendige Deputatie door
een Stedebouwkundig College voor beroepen

De vervanging van de Bestendige Deputatie door
een instelling belast met de beroepen inzake stede-
bouw is voorzien. De Bestendige Deputatie is immers
niet meer aangepast aan de nieuwe institutionele
structuren van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Dit voorstel houdt verband met het voorstel tot
afschaffing van de bemiddeling van de Provincie bij de
uitwerking van de plannen.

Dankzij de oprichting van dit Stedebouwkundig
College kan de bevolking hetzelfde aantal beroepen
tegen de administratieve beslissingen inzake stede-
bouw behouden en wordt de aard van de beroepen, die
voor de Bestendige Deputatie overeenkomstig de
organieke wet aanhangig werden gemaakt, niet gewij-
zigd.

9. Le remplacement de la Deputation permanente par
un College d'urbanisme en matiere de recours

II est prevu de remplacer la Deputation permanente
par un organe charge d'examiner les recours en
matiere d'urbanisme. En effet, la Deputation perma-
nente n'est plus adaptee aux nouvelles structures
institutionnelles de la Region de Bruxelles-Capitale.
Cette proposition rejoint celle qui prevoit la suppres-
sion de 1'intervention de la Province dans Elaboration
des plans.

La creation de ce College d'urbanisme permet aux
citoyens de conserver le meme nombre de recours
centre les decisions administratives en matiere d'urba-
nisme et ne modifie pas la nature des recours qui
pouvaient etre formes devant la Deputation perma-
nente, au terme de la loi organique.

10. Het behoud van de onteigenings- en vergoedings-
procedure

Slechts geringe aanpassingen gegrond op de recht-
spraak worden gebracht,.

Op advies van de Raad van State is het nochtans
gebleken dat de ordonnantie slechts gewestelijke
instellingen kan machtigen om te onteigenen. Deze
beperking zou echter niet nadelig moeten zijn voor de
organen die bevoegd zijn om te onteigenen krachtens
andere wets- of decreetbepalingen.

10. Le maintien des procedures d'expropriation et d'in-
demnites

Seules des adaptations mineures basees sur la juris-
prudence sont apportees.

Cependant, suite a 1'avis du Conseil d'Etat, il est
apparu que 1'ordonnance ne peut habiliter a exproprier
que des instances regionales. Cette limitation ne
saurait toutefois porter prejudice aux autorites habili-
tees a exproprier par d'autres dispositions legates et
decretales.
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Een nieuw element is de verkorting van de termijn
van tien tot zes jaar binnen weike de eigenaar de
bevoegde overheid kan erom verzoeken van de voor-
ziene onteigening in bet kader van een bijzonder
bestemmingsplan af te zien. De termijn van een jaar
binnen weike de overheid is verplicht zich definitief uit
te spreken werd echter behouden rekening gehouden
met de langdurige administratieve procedures.

La reduction du delai de dix a six ans, au terme
duquel un proprietaire peut inviter 1'autorite compe-
tente a renoncer a 1'expropriation prevue dans Ie cadre
d'un plan particulier d'affectation du sol, est un
element nouveau. Le delai d'un an obligeant 1'autorite
a se prononcer definitivement a cependant ete main-
tenu afin de tenir compte des procedures administrati-
ves fort longues.

11. Het behoud van de ruilverkaveling en herverkave-
ling

Ofschoori deze maatregelen in het Brusselse heel
weinig werden gebruikt, is het nodig gebleken ze te
handhaven. De ordonnantie neemt het hoofdstuk van
de organieke wet daaromtrent volledig over.

12. De aanpassing van de stedebouwkundige vergun-
ning

De aanpassingen slaan op :
1° de nieuwe ben.aming van de bouwvergunning die

nu « stedebouwkundige vergunning » heet, daar
het begrip « bouwen » zowel op het bouwen als op
het afbreken, het vellen van bomen of het wijzigen
van de reliefbodem betrekking had...;

2° de invoering van een vergunning voor reclame-
inrichtingen en uithangborden, de gebruikswijzi-
ging van een gebouw, het aanleggen van parkeer-
plaatsen of het aanleggen van opslagruimten voor
materialen en afval; dit nieuwe element geeft
duidelijk aan de overheid de mogelijkheid, toezicht
op deze handelingen en werken die in een stad
problemen stellen, te houden;

3° de duidelijke definitie van het begrip « bouwen »
en « verbouwen », rekening houdend met de
rechtspraak ten einde afwijkende interpretaties en
geschillen te vermijden;

4° de invoering van een vergunning van beperkte duur
voor reclame-inrichtingen en uithangborden en alle
soorten van opslagruimten en parkeerplaatsen.
Met het oog op de volledige uitwerking van deze
nieuwe bepaling in verband met de reclame-inrich-
tingen en uithangborden wordt een vervahnecha-
nisme gepland voor de vergunningen en admini-
stratieve machtigingen die voor de inwerkingtre-
ding van de ordonnantie werden afgegeven. Daar-
door kunnen al de vergunningen, afgegeven voor .
deze reclame-inrichtingen en uithangborden, vanaf
1 januari 1995 van beperkte duur worden;

5° de mogelijkheid de afgifte van de vergunning te
doen afhangen van stedebouwkundige lasten; deze
bepaling sluit aan bij die voorzien in de organieke
wet voor de bouwvergunriing. Het mechanisme van
de kosteloze overdracht van de aangelegde uitrus-
tingen wordt eveneens voorgeschreven, zoals dit
het geval is in het Vlaamse Gewest;

11. Le maintien des operations de remembrement et de
relotissement

Bien que ces outils ont ete fort peu utilises a
Bruxelles, il est apparu utile de les conserver. L'ordon-
nance reprend done integralement le chapitre qui leur
etait consacre dans la loi organique.

12. L'adaptation du permis d'urbanisme.

Les adaptations portent sur :
1° le changement de denomination du permis de bath-

on permis d'urbanisme, qui se justifie par le fait que
la notion de « batir » vise actuellement tant la
construction que la demolition, 1'abattage d'arbres
ou la modification du relief,...;

2° 1'imposition d'un permis pour les dispositifs publici-
taires et les enseignes, pour la modification de
1'utilisation d'un immeuble bati, pour 1'amenage-
ment de parkings et pour le dep6t de materiaux et
de dechets; cette nouveaute donne de maniere
explicite aux pouvoirs publics la possibilite de
controler ces actes et travaux qui posent probleme
en milieu urbain;

3° la definition claire des notions de « construire » et
de « transformer » a la lumiere de la jurispru-
dence, afin d'eviter les contestations et interpreta-
tions ;

4° 1'instauration du permis a duree limitee pour les
dispositifs publicitaires et enseignes, les depots de
toute nature et les parkings. En vue de donner
plein effet a cette disposition nouvelle, en ce qui
concerne les dispositifs publicitaires et enseignes, il
est prevu un mecanisme de peremption pour les
permis et autorisations administratives delivrees
anterieurement a 1'entree en vigueur de 1'ordon-
nance. Cela permettra des le 1" janvier 1995 que
tous les permis delivres pour ces dispositifs publici-
taires et enseignes soient a duree limitee;

5° la possibilite de subordonner la delivrance du
permis a des charges d'urbanisme; cette disposition
s'inspire de celle prevue dans la loi organique pour
le permis de lotir. Le mecanisme de la cession
gratuite des equipements realises est egalement
inscrit, a 1'instar de ce qui est prevu en Region
flamande;
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6° de vervaltermijn van de vergunningen wordt op
twee jaar gebracht en het vervalmechanisme wordt
nader bepaald; het begin van de oprichtingswerken
van de ruwbouw of de duidelijke uitvoering van de
handelingen en werken waarvoor de aanvraagwerd
ingediend, bepaalt het begin van de verwenzenlij-
king van de vergunning;

7° de aanduiding van het verval van de vergunning in
geval dat de werken gedurende meer dan een jaar
worden onderbroken;

8° de mogelijke verienging van de geldigheidsduur
van de vergunningen ook voor publiekrechtelijke
rechtspersonen, wat de organieke wet niet voorziet
en wat noodzakelijk bleek te zijn, gelet op de
administratieve dwangen van de overheid.

6" Ie delai de peremption des permis est porte Si deux
ans et Ie mecanisme de la peremption est precise :
c'est Ie commencement des travaux d'edification du
gros-oeuvre ou de la realisation, de fa9on significa-
tive, des actes ou travaux, objets de la demande,
qui determine Ie point de depart de la realisation
du permis;

7° 1'indication de la caducite du permis en cas d'aban-
don de chantier pendant plus d'un an;

8° la possibilite de proroger egalement la validite du
permis pour les personnes de droit public, ce que
n'inclut pas la loi organique et qu'il apparait
necessaire de prevoir, vu les contraintes adminis-
tratives des pouvoirs publics.

13. De aanpassing van de verkavelingsvergunning 13. I/adaptation du permis de lotir

De wijzigingen slaan vooral op de algemene vorm en
op een aanpassing van de rechtspraak (definide van
het begrip « verkavelen », duidelijke aanduiding van
de verordenende waarde van de verkavelingsvergun-
ning en van de vervaltermijn).

Daarentegen neemt de ordonnantie de mogelijk-
heid, algemene verordeningen voor de verkaveling uit
te stippelen, niet over. Dergelijke verordeningen wor-
den in Brussel niet gebruikt omdat een systematisatifi
in deze stedelijke structuur moeilijk door te voeren is.

14. De inschrijving van procedures tot beoordeling van
de milieu-effecten

Daar de Raad van State heeft opgemerkt dat er
moest afgezien worden van een verwijzing naar een
ordonnantie die nog in voorbereiding is, werd noch-
tans opportuun geacht de vigerende bepallngen ter-
zake te vermelden, d.i. de richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 27-juni 1985. Precie-
zere bepalingen zullen in deze ordonnantie later moe-
ten ingelast worden door de ordonnantie betreffende
de effectenbeoordeling in stedelijk milieu die in voor-
bereiding is.

Les modifications portent principalement sur la
presentation generate et visent une adaptation a la
jurisprudence (definition du terme « lotir », indication
explicite de la valeur reglementaire du permis de lotir
et du delai de sa peremption).

Par contre, 1'ordonnance ne reprend pas la possibi-
lite d'edicter des reglements generaux concernant les
lotissements. Ce type de reglement n'est en effet pas
utilise a Bruxelles, Ie milieu urbain se pretant difficile-
ment a une systematisation.

14. I/inscription des procedures devaluation des inci-
dences sur 1'environnement

Le Conseil d'Etat ayant fait remarquer qu'il ne
pouvait etre fait reference a une ordonnance eh projet,
il a etejug6 opportun de mentionner les dispositions en
vigueur en la matiere ( a savoir la Directive du Conseil
des Communautes europeennes du 27 juin 1985). Des
dispositions plus precises devront etre inserees ulte-
rieurement dans la presente ordonnance par 1'ordon-
nance en projet relative a 1'evaluation des incidences
en milieu urbain.

IS. DC inschrijving van speciale regelen van openbaar-
making

De procedure van openbaarmaking-overieg, vastge-
legd bij het koninklijk besluit van 5 november 1979, is
in de ordonnantie ingelast.

De speciale regelen van openbaarmaking zijn nu
ook van toepassing op de openbare onderzoeken
verbonden aan de aanvragen om verkavelingsvergun-
ningen en stedebouwkundige attesten. Dit wordt
gerechtvaardigd door de wil de procedure voor zover
mogelijk te uniformeren.

15. I/inscription des mesures particulieres de publicite

La procedure de publicite-concertation telle qu'or-
ganisee par 1'arrete royal du 5 novembre 1979 est
inscrite dans 1'ordonnance.

L'application des mesures particulieres de publicite
est etendue aux enquetes publiques liees aux deman-
des de permis de lotir et de certificat d'urbanisme. Ceci
se justifie par la volonte d'unifier au maximum les
procedures.
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16. De aanpassing van de termijnen voor de afgifte van
de vergunningen aan de procedure van openbaar-
making-overleg

De organieke wet bepaalt een termijn van vijfen-
zeventig dagen voor de afgifte van de bouwvergunnin-
gen.

In de praktijk bleek deze termijn weinig aangepast
aan de administratieve werkelijkheid, gelet onder
meer op de procedure die bepaalde vergunningsaan-
vragen aan speciale regelen van openbaarmaking en/of
aan het advies van de overlegcommissie in het kader
van de voorschriften van het gewestplan onderwerpt.

De ordonnantie bepaalt dientengevolge drie termij-
nen naar gelang van de administatieve formaliteiten of
stappen waaraan de aanvragen zijn onderworpen.

17. De herstructurering van de procedures tot schor-
sing en vernietiging van de vergunning, aanhangig-
making van de gemachtigde ambtenaar en ver-
schillende beroepen.

De ordonnantie behandelt eike procedure in een
speciale afdeling maar brengt er geen wezenlijke
wijziging aan, behalve wat betreft de vervanging van
de Bestendige Deputatie door het Stedebouwkundig
College zoals uiteengezet in punt 9.

Bovendien krijgt dit Stedebouwkundig College een
nieuwe bevoegdheid : een adviesfunctie voor de Exe-
cutieve wanneer deze zich moet uitspreken over de
opportuniteit, een verleende vergunning te vernieti-
gen.

18. Het behoud van een bijzondere procedure voor de
afgifte van vergunningen aangevraagd door een
publiekrechtelijke rechtspersoon of betreffende
werken van openbaar nut

Artikel 48 van de organieke wet bepaalt dat de
vergunningen aangevraagd door een publiekrechte-
lijke rechtspersoon of betreffende werken van open-
baar nut in twee gemeenten of meer door de gemach-
tigde ambtenaar worden verieend. Deze procedure
wordt gehandhaafd maar de bedoelde werken hoeven
niet meer noodzakelijkerwijze in verscheidene
gemeenten plaats te vinden. Deze voorwaarde was
waarschijniijk gerechtvaardigd in een nationale wetge-
ving maar ze is niet meer aangewezen in een ordon-
nantie die met de stedelijke aard van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest rekening houdt.

Het laatste lid van artikel 43 van de organieke wet
bepaalt dat zodra de herziening of de opmaking van
een plan is beslist omdat het plan of de verkavelings-
vergunning strijdig is met werken van openbaar nut,
mag de gemachtigde ambtenaar de bouwvergunning

16. I/adaptation des delais de delivrance des permis
aux procedures de publicite - concertation.

La loi organique prevoit un delai de septante-cinq
jours pour la delivrance des permis de batir.

Dans la pratique, ce delai s'est avere peu adapte a la
realite administrative suite notamment a la procedure
qui soumet certaines demandes de permis a des
mesures particulieres de publicite et/ou a 1'avis de la
commission de concertation, dans Ie cadre des pres-
criptions du plan de secteur.

Aussi, 1'ordonnance introduit trois delais etablis en
fonction du nombre de formalites ou etapes admini-
stratives auxquelles les demandes sont soumises.

17. La restructuration des procedures de suspension et
d'annulation des permis, de la saisine du fonction-
naire delegue et des differents recours.

L'ordonnance consacre des sections distinctes pour
chacune des procedures mais n'en modifie pas substan-
tiellement la teneur si ce n'est Ie remplacement de la
Deputation permanente par Ie College d'urbanisme,
comme explicite au point 9.

En outre, une competence que n'avait pas la Depu-
tation permanente, a ete confiee a ce College d'urba-
nisme, a savoir un role d'avis pour 1'Executif lorsque
ce dernier doit se prononcer sur 1'opportunite d'annu-
ler un permis delivre.

18. Le maintien d'une procedure particuliere pour la
delivrance des permis sollicites par une personne
de droit public ou relatifs a des travaux d'utilite
publique.

L'article 48 de la loi organique prevoit que les
permis sollicites par une personne de droit public ou
relatifs a des travaux d'utilite publique sur deux ou
plusieurs communes sont delivres par le fonctionnaire
delegue. Cette procedure est maintenue mais les
travaux d'utilite publique vises ne doivent plus neces-
sairement s'eteirdre sur plusieurs communes. Si cette
condition pouvait se justifier dans une legislation de
portee nationale, elle n'est plus pertinente dans une
ordonnance qui tient compte de la specificite urbaine
de la Region de Bruxelles-Capitale.

Le dernier alinea de 1'article 43 de la loi organique
prevoit en outre que des que la revision ou 1'etablisse-
ment d'un plan a ete decide parce que le plan ou un
permis de lotir s'oppose a des travaux d'interet public,
le fonctionnaire delegue peut delivrer le permis de
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verlenen. Deze procedure wordt bevestigd : het is
immers belangrijk dat wanneer het openbaar nut
wordt betroffen de afgifte van de vergunning niet mag
worden vertraagd door een langdurige opmaking van
een nieuw plan. Het wordt nochtans voorgesteld dat
deze aanvragen in alle gevallen aan de speciale regelen
van openbaarmaking dienen te worden onderworpen
ten einde de transparantie van de beslissing te verzeke-
ren.

batir. Cette procedure est confirmee : il est en effet
important que lorsque 1'interet public est en jeu, la
delivrance des permis ne soit pas retardee par la
procedure fort longue d'elaboration d'un nouveau
plan. Cependant il est propose de soumettre ces
demandes aux mesures particulieres de pubficite afin
de garantir la transparence de la decision.

19. De aanpassing van het stedebouwkundige attest
nr.2

Artikel 63 van de organieke wet verplicht de over-
heid ertoe, door middel van een stedebouwkundig
attest inlichtingen te verstrekken over de bestemming
van een goed. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel
maken een onderscheid tussen twee attesten : het
stedebouwkundige attest nr. 1 waarvan sprake is in
punt 21 en het stedebouwkundige attest nr. 2 dat een
principieel advies Van de verlenende overheid over een
project van handelingen of werken omvat.

De aanvragen om deze laatste attesten is de voorbije
jaren sterk toegenomen. Bovendien zai de ordonnan-
tie betreffende de effectenbeoordeling in stedelijk
milieu die in voorbereiding is voor de projecten
waarbij een milieu-effectenstudie ambsthalve nodig is,
de verplichting invoeren, een dergelijk stedebouwkun-
dig attest voorafgaand in te dienen.

Het was dientengevolge noodzakelijk, deze soort
aanvraag in de ordonnantie houdende planning en
stedebouw te concretiseren.

Daarom werd het opportuun geacht, een parallel te
maken tussen de procedures tot verlening, schorsing
en vernietiging en de beroepen inzake stedebouwkun-
dige vergunning, verkavelingsvergunning en stede-
bouwkundige attesten.

20. De wijziging van de procedures tot vaststelling en
goedkeuring van de stedebouwkundige verorde-
ningen ( de huidige bouwverordeiungen)

/

Zoals de bouwvergunning die nu « stedebouwkun-
dige vergunning » heet, krijgen de bouwverordenm-
gen een nieuwe benaming : « stedebouwkundige ver-
ordeningen ».

De materies geregeld door deze veordeningen wer-
den aangevuld met de thermische en akoestische
kwaliteit van de bouwwerken, de toegankelijkheid van
de openbare gebouwen voor de personen met vermin-
derde beweeglijkheid en de minimumnormen inzake
bewoonbaarheid van de woningen.

19. L'adaptation du certificat d'urbanisme n° 2

L'article 63 de la loi organique impose aux pouvoirs
publics 1'obligation, par Ie biais d'un certificat d'urba-
nisme, de fournir des renseignements relatifs a la
destination d'un bien. Les dispositions d'execution de
cet article distinguent deux types de certificats : Ie
certificat d'urbanisme n°l dont il est question au point
21 et Ie certificat d'urbanisme n° 2 qui constitue un avis
de principe de 1'autorite delivrante sur un projet
d'actes ou de travaux.

Les demandes de ce dernier type de certificat
d'urbanisme se sont multipliees ces dernieres annees.
De plus, 1'ordonnance en projet relative ^ 1'evaluation
des incidences en milieu urbain, instaurera, pour les
projets necessitant d'office une etude d'incidences,
1'obligation d'introduire prealablement un tel certificat
d'urbanisme.

II convenait des lors de concretiser ce type de
demande dans 1'ordonnance organique de la planifica-
tion et de 1'urbanisme.

C'est pourquoi, il a ete juge opportun d'instaurer un
parallelisme des procedures de delivrance, de suspen-
sion et d'annulation et des recours en matiere de
permis d'urbanisme et de lotir et de certificat d'urba-
nisme.

20. La modification des procedures d'adoption et
d'approbation des reglements d'urbanisme (actu-

'"eUenient reglements sur la batisse)

A 1'instar du permis d'urbanisme qui remplace Ie
permis de batir, les reglements sur les batisses ont recu
une nouvelle denomination : « reglements d'urba-
nisme ».

Les matieres regies par ces reglements ont ete
completees par 1'isolation thermique et acoustique des
immeubles, Faeces des personnes a mobilite reduite
aux batiments ouverts au public, les normes minimales
d'habitabilite des logements.
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De voornaamste verandering tegenover de orga-
nieke wet is ongetwijfeld het instellen van een open-
baar onderzoek voor de ontwerpen van gewestelijke
(thans algemene) of gemeentelijke verordeningen vol-
gens dezelfde procedure als voor de plannen. De
stedebouwkundige verordeningen kunnen immers
belangrijke voorschriften voor de bevolking vastleg-
gen, daar zij het leefmilieu en onder meer het aspect of
de omvang van bouwwerken bepalen en beperken.
Dergelijke informatics dienen vanzelfsprekend aan de
bevolking te worden verstrekt.

21. De aanpassing van de inlichtingen te verstrekken
door de openbare besturen en de notarissen aan de
particulieren

1° Daar de benaming « stedebouwkundig attest »
enkel voor het stedebouwkundige attest nr. 2 geldt,
diende het stedebouwkundige attest nr. 1 een
nieuwe naam te krijgen en heet nu « stedebouw-
kundige inlichtingen ». De Executieve zai in een
besluit de inhoud van deze stedebouwkundige
inlichtingen en de termijn voor het verstrekken
ervan door de openbare besturen vastleggen;

2° het beginsel van de mededeling aan de bevolking
van de informatie en documenten inzake stede-
bouw (plannen, verordeningen, vergunningen en
attesten) wordt bevestigd en ontwikkeld. De Exe-
cutieve zai de toepassingsmodaliteiten ervan vast-
leggen en ervoor zorgen dat de vertrouwelijke aard
van elementen aangaande het prive-leven wordt •
zekergesteld;

3° de organieke wet verplicht de gemeenten ertoe,
een inventaris bij te houden van de niet-gebouwde
onroerende goederen, bestemd voor woningbouw
en vermeld in de plannen en in de verkavelingsver-
gunningen. In de ordonnantie is deze bepaling nu
ook van toepassing voor alle niet-gebouwde onroe-
rende goederen waarop bouwwerken overeenkom-
stig de vigerende verordenende bepalingen kunnen
opgericht worden en de verplichting, de inventaris
permanent bij te houden, wordt ingevoerd. Zeifs
als deze inventarissen vroeger niet werden bijge-
houden, daar onder meer de nadere regels voor de
toepassing ervan nooit bepaald werden, zijn ze een
waardevol hulpmiddel voor het stedelijk beleid dat
snel op touw kan worden gezet;

4° omtrent de informatie die de notarissen in de
reclame betreffende de verkoop van de goederen
moeten vermelden, wordt de bestaande tekst aan
de nieuwe inhoud van de ordonnantie aangepast.

22. De opsoniining van de handelingen die als misdrijf
gelden, en de inlassing van een ambtshalve uitvoe-
ringsprocedure

In de ordonnantie worden de handelingen die als
misdrijf gelden opgesomd, rekening houdend met de
rechtspraak.

Le changement Ie plus fondamental par rapport a la
loi organique est sans conteste la mise a 1'enquete
publique, selon une procedure semblable ^ celle pre-
vue pour les plans, des projets de reglements regio-
naux (actuellement generaux) ou communaux. En
effet, les reglements d'urbanisme peuvent fixer des
prescriptions importantes pour les habitants puisqu'el-
les determinent le cadre de vie, telles que la limitation
des gabarits, ou 1'aspect des constructions. L'informa-
tion prealable des citoyens s'impose done.

21. L'adaptation des renseignements a fournir aux
particuliers par les pouvoirs publics et les notaires.

1° La qualification de « certificat d'urbanisme » etant
reservee au seui certificat d'urbanisme n°2, le
changement de denomination du certificat d'urba-
nisme n°l s'impose : il devient « renseignements
urbanistiques ». L'Executif determinera par arrete
la forme, le contenu et le delai dans lequel ces
renseignements urbanistiques doivent etre delivres
par les pouvoirs publics;

2° le principe de la communication au public des
informations et des documents en matiere d'urba-
nisme (plans, reglements, permis et certificats) est
confirme et developpe. L'Executif en determinera
les modalites d'application tout en veillant a preser-
ver la confidentialite des elements qui touchent a la
vie privee; •

3° la loi organique impose aux communes 1'etablisse-
ment d'un inventaire des terrains non batis destines
a 1'habitation repris dans les plans et permis de
lotir. L'ordonnance etend cette obligation ^ tous
les terrains non batis susceptibles de recevoir des
constructions selon les dispositions reglementaires
en vigueur, et instaure 1'obligation de tenir 1'inven-
taire permanent. Si par le passe ces inventaires
n'ont pas ete etablis, notamment parce que leurs
modalites d'application n'ont jamais ete arretees,
ils constituent un outil precieux de gestion urbaine,
qui pourrait etre mis en place rapidement;

4° en ce qui concerne 1'information que les notaires
doivent indiquer dans la publicite relative a la vente
des biens, la modification se limite a 1'adaptation
du texte au contenu nouveau de 1'ordonnance.

22. L'enumeration des actes constitutifs d'infraction, et
1'insertion d'une procedure d'execution d'office

L'ordonnance enumere, ^ la lumiere de la jurispru-
dence, les actes constitutifs d'infraction.
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Ze voert een procedure van ambtshalve uitvoering
in voor de werken houdende herstelling van de plaats
in de vorige staat na het verstrijken van de geldigheids-
duur van een vergunning. Dankzij deze procedure,
gegrond op een rechtsprincipe, kan de administratie
voldoening krijgen zonder te moeten wachten tot het
einde van een proces waarvan de duur voor de
overtreder van voordeel kan zijn (bv. behoud van
reclame-uithangborden, uitbating van een openlucht
parkeerplaats).

De wijze waarop de ambtenaren de misdrijven
vaststellen, wordt eveneens verduidelijkt.

23. De aanpassing van de strafbepalingen

Het blijkt uit het principe-arrest van het Arbitrage-
hof van 23 december 1987 dat zeifs als de ordonnantie
de vorm van de rechtsvervolging niet mag bepalen en
ook niet van de bepalingen van het Strafwetboek mag
afwijken, zij de aard van de misdrijven en de eraan
verbonden strafmaten in geval van misdrijf mag bepa-
len.

De huidige boeten zijn tamelijk gering, wat hun
afschrikkende functie vermindert. Een aanzienlijke
verhoging van de geldstraffen die de Rechtbank kan
opieggen wordt dientengevolge voorzien.

Naast de boeten legt de organieke wet ook straf-
bepalingen vast die dienden te worden aangevuld.
Zodoende bepaalt de ordonnantie de staking van het
onwettelijke gebruik en de betaling van een som gelijk
aan de volledige meerwaarde.

EUe introduit une procedure d'execution de remise
en etat des lieux d'ofrice a 1'expiration du delai de
validite d'un permis. Cette procedure, basee sur un
principe general de droit, permet a 1'administration
d'obtenir satisfaction sans devoir attendre la fin d'un
proces dont la longueur peut beneficier au contreve-
nant (par exemple, Ie maintien de panneaux publicitai-
res ou de 1'exploitation d'un parking a 1'air libre).

La maniere dont les fonctionnaires rapportent leurs
constatations est egalement clarifiee.

»
23. L'adaptation des sanctions

II appert de 1'arret de principe du 23 decembre 1987
de la Cour d'Arbitrage, que si 1'ordonnance ne pent
« regler la forme de la poursuite » ni deroger aux
dispositions du Code penal, elle peut definir la nature
des infractions et preciser Ie quantum des peines qui
s'y appliquent.

Les amendes actuelles sont relativement legeres ce
qui diminue leur effet de dissuasion. Aussi un releve-
ment substantiel du montant des amendes que Ie
Tribunal peut ordonner est prevu.

Outre les amendes, la loi organique prevoit des
sanctions qu'il a paru necessaire de completer. C'est
ainsi que 1'ordonnance prevoit la cessation de 1'utilisa-
tion illegale et Ie paiement d'une somme representa-
tive de la totalite de la plus-value.
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COMMENTAAR
BIJ DE ARTIKELEN

COMMENTAIRE
DES ARTICLES

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUKI •

DOELSTELLINGEN

Dit hoofdstuk bepaalt de doelstellingen van de
ordonnantie en vervangt het begrip « ruimtelijke orde-
ning », gebruikt in de organieke wet, door « ontwik-
keling ».

De ontwikkeling van het Gewest wordt in vier
soorten plannen vastgelegd : het gewestelijke ontwik-
kelingsplan, het gewestelijke bestemmingsplan, het
gemeentelijke ontwikkelingsplan en het bijzondere
bestemmingsplan.

Dit beprip van ontwikkeling dekt het begrip van
economische planning : artikel 2 heeft duidelijk
betrekking op de economische en sociale aspecten van
de ontwikkeling. Dit concept omvat eveneens de
begrippen bescherming en verbetering van het leef-
milieu alsook de notie van zuinig beheer van de
bodem, basis van een grondbeleid.

Tenslotte voorziet artikel 4, in navolging van arti-
kel 5 van de organieke wet, in een verslag dat de
Executieve jaarlijks bij de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad moet indienen.

TITRE I-

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I"

OBJECTIFS

Ce chapitre qui definit les objectifs de 1'ordonnance
substitue a la notion d'« amenagement du territoire »
utilisee dans la loi organique celle de « developpe-
ment ».

Le developpement de la Region est fixe par quatre
types de plans : le plan regional de developpement, le
plan regional d'affectation du sol, le plan communal de
developpement et le plan particulier d'affectation du
sol.

Cette notion de developpement couvre celle de
planification economique : Particle. 2 vise expresse-
ment les aspects economiques et sociaux du develop-
pement. Elle englobe egalement celles de preservation
et d'amelioration de 1'environnement ainsi que celle de
gestion parcimonieuse du sol, base d'une politique
fonciere.

Enfin,. a 1'instar de ce que 1'article 5 de la loi
organique prevoit, 1'article 4 prescrit le depot d'un
rapport annuel de 1'Executif au Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale.

HOOFDSTUK II CHAPITRE 11

GELDIGHEID EN GEVOLGEN
VAN DE PLANNEN

De gevolgen van elk van de plannen worden gere-
geld door specifieke bepalingen die in het betreffende
hoofdstuk worden hernomen.

Artikel 5 stelt niettemin het algemene principe van
hun bindende kracht en nun geldigheidsduur.

Artikel 6 stelt het algemene principe van de gevol-
gen van de plannen op de uitoefening van het eigen-
domsrecht, principe dat de ordonnantie toepasselijk
maakt op alle plannen, met inbegrip van de geweste-
lijke plannen, terwiji de organieke wet dit principe in
haar artikelen 15 en 16 slechts in verband met de
gemeentelijke plannen van aanleg vermeldt.

VALIDITE ET EFFETS
DES PLANS

Les effets de chacun des plans sont regis par des
dispositions specifiques reprises dans le chapitre cor-
respondant a ces plans.

Neanmoins 1'article 5 arrete le principe general de
leur force obligatoire et de la duree de leur validite.

L'article 6 inscrit le principe general de 1'effet des
plans sur 1'exercice du droit de propriete, principe que
1'ordonnance rend applicable a tous les plans, en ce
compris les plans regionaux, alors que la loi organique,
en ses articles 15 et 16, ne 1'a retenu que pour les plans
communaux d'amenagement.
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HOOFDSTUK III

MACHTIGING

Dit hoofdstuk behandelt de machtigingen die door
de Executieve aan de ambtenaren, « gemachtigde
ambtenaren » genoemd, voor de uitoefening van
bepaalde bevoegdheden in het kader van deze ordon-
nantie worden toegekend.

HOOFDSTUK IV

INFORMATIE, OPENBAARMAKING
EN OPENBAAR ONDERZOEK

Artikel 8 geeft de algemene principes waaraan de'
regels in verband met informatie, openbaarmaking en
openbare onderzoeken verplicht worden onderwor-
pen.

CHAPITRE III

DELEGATIONS

Ce chapitre a pour objet les delegations accordees
par 1'Executif aux fonctionnaires dits « delegues »
pour 1'exercice de certaines competences dans Ie cadre
de la presente ordonnance,

CHAPITRE IV

INFORMATION, PUBLICITE
ET ENQUETES PUBLIQUES

L'article 8 enumere les principes generaux auxquels
seront obligatoirement soumises les mesures d'infor-
mation, de publicite et d'enquetes publiques.

Zodoende : Ainsi :
- mogen de openbare onderzoeken slechts gedeelte-

lijk gedurende de schoolvakantie plaatsvinden.
Voor de bepaling van deze vakantie zai er worden
verwezen naar de door de ene of de andere
Gemeenschap vastgelegde periodes;

- moet het recht voor iedereen technische uitleg te
verkrijgen, gevrijwaard worden. De uitdmkking
« iedereen » wordt gekozen liever dan « belang-
hebbende » om een strikte interpretatie van dit
begrip te vermijden, wat een teruggang zou beteke-
nen tegenover de thans vigerende reglementering,
d.i. het koninklijk besluit van 5 november 1979;

- tenslotte is het mogelijk voor de personen die
moeilijkheden hebben met de schriftelijke formule-
ring van de bezwaren of met de mondelijke uitdmk-
king van hun opmerkingen voor de overlegcommis-
sie, him opmerkingen en bezwaren voor een
bevoegde ambtenaar te kunnen uiten.

Dit artikel voorziet eveneens in het principe van de
toekenning van subsidies voor de inwerkingstelling van
de informatie-, openbaarmakings- en onderzoeksme-
chanismen.

- les enquetes publiques ne peuvent avoir lieu que
partiellement pendant les vacances scolaires. Pour la
definition de ces demieres, on se referera aux
periodes determinees par 1'une ou 1'autre des Com-
munautes;

- Ie droit pour quiconque d'obtenir des explications
techniques doit etre assure. L'expression « quicon-
que » est preferee a celle de « personne interes-
see » afin d'eviter une interpretation restrictive de
cette notion ce qui representerait une regression par
rapport a la reglementation actuellement en vi-
gueur, a savoir 1'arrete royal du 5 novembre 1979;

- enfin, a 1'intention des personnes pour qui la formu-
lation ecrite des reclamations ou leur expression
verbale deyant la commission de concertation pre-
sentent une difficulte, la faculte •'est ouverte de
pouvoir exprimer oralement leurs observations et
reclamations devant un fonctionnaire habilite.

Cet article prevoit egalement Ie principe de 1'octroi
de subventions pour la mise en oeuvre des mecanismes
d'information, de publicite et d'enquetes.

Bovendien vermelden we dat de nadere regels voor
de toegang tot de informatie inzake planning en
stedebouw in artikelen 165 tot 169 terug te vinden zijn.

Signalons par ailleurs que c'est aux articles 165 a 169
que 1'on trouvera les modalites d'acces a 1'information
en matiere de planification et d'urbanisme.

HOOFDSTUK V

COMMISSIES VAN AD VIES

Hoofdstuk V regelt de oprichting en de organisatie
van de commissies van advies.

CHAPITRE V

COMMISSIONS CONSULTATIVES

Le cinquieme chapitre regle la creation et 1'organisa-
tion des commissions consultatives.
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Artikel 9 stelt de Gewestelijke Ontwikkelingscom-
missie in die de huidige Regionale Commissie van
Advies voor Ruimtelijke Ordening (RECRO), inge-
steld uit hoofde van artikel 7 van de organieke wet,
moet vervangen. Het bepaalt de opdrachten die aan de
Gewestelijke Commissie worden toevertrouwd alsook
bepaalde modaliteiten van haar werking. Het betreft
met name de openbaarheid van haar adviezen alsook
de standpunten van minderheidsgroepen die binnen de
Commissie tot uiting worden gebracht.

Voor het overige is het de Executieve die de regels
voor de samenstelling en de werking van de Geweste-
lijke Commissie bepaalt.

Artikel 10 voorziet in de oprichting van een vast
secretariaat dat de Gewestelijke Commissie bijstaat en
een register van de door de Commisie uitgebrachte
adviezen ter beschikking van de bevolking houdt.

Artikel 11 stelt de overlegcommissies in die in
hoofdzaak de overlegcommissies overnemen weike bij
koninklijk besluit van 5 november 1979 tot bepaling,
wat het Brusselse gewest betreft, van de speciale
regelen van openbaarmaking die moeten worden nage-
leefd inzake sommige bouw- en verkavelingsaanvragen
en houdende instelling, voor eike gemeente van het
Brusselse gewest, van een overlegcommissie voor
plaatselijke ordening werden opgericht.

Deze overlegcommissies hernemen echter ook de
bevoegdheden die vroeger werden uitgeoefend door
de Commissie van advies, ingesteld bij artikel 19 van
de organieke wet, en door de bij artikel 29 van
dezelfde wet opgerichte Commissie van deskundigen,
belast met het verstrekken van advies respectivelijk
over de bijzondere plannen van aanleg en over de
onteigeningsplannen.

De Executieve zai de regels voor de samenstelling
en de werking van deze commissies bepalen. In dit
opzicht verplicht artikel 11 ze ervoor te zorgen dat
personen die bij een openbaar onderzoek de wens
hebben uitgesproken, gehoord .te worden, gehoord
worden.

Artikel 12 voorziet in de mogelijkheid de gemeenten
voor de werking van de overlegcommissies subsidies
toe te kennen in navolging van de bepalingen van het
ministerieel besluit van 23 maart 1984.

L'article 9 instaure la Commission regionale de
Developpement qui est appelee b remplacer 1'actuelle
Commission consultative Regionale d'Amenagement
du Territoire (CRAT) instituee par 1'article 7 de la loi
organique. II definit les missions confiees a la Commis-
sion regionale et certaines modalites de son fonction-
nement. C'est Ie cas, en particulier, du caractere public
de ses avis ainsi que des opinions minoritaires expri-
mees en son sein.

Pour Ie surplus, c'est 1'Executif qui determinera les
regles de composition et de fonctionnement de la
Commission regionale.

L'article 10 prevoit la creation d'un secretariat
permanent assistant la Commission regionale et tenant
notamment a la disposition du public un registre des
avis emis par la Commission.

L'article 11 cree des commissions de concertation
qui reprennent 1'essentiel des commissions de concer-
tation instituees par 1'an-ete royal du 5 novembre 1979
determinant pour la Region bruxelloise les mesures
particulieres de publicite applicables a certaines
demandes de permis de batir et de lotir et creant, pour
chacune des communes de la region bruxelloise, une
commission de concertation en matiere d'amenage-
ment local.

Cependant, ces commissions de concertation exer-
cent en plus les competences devolues precedemment
a la Commission consultative instituee par 1'article 19
de la loi organique ainsi que celles de la Commission
d'experts instituee par 1'article 29 de cette meme loi,
chargees de donner leur avis respectivement sur les
plans particuliers d'amenagement et sur les plans
d'expropriation.

L'Executif determinera les regles de composition et
de fonctionnement de ces commissions. A cet egard,
1'article 11 lui impose d'organiser 1'audition des per-
sonnes qui en ont exprime Ie souhait lors d'une
enquete publique.

L'article 12 prevoit la possibilite d'octroyer aux
communes des subventions pour Ie fonctionnement
des commissions de concertation, a 1'instar. de ce qui
est organise par 1'arrete ministeriel du 23 mars 1984.

HOOFDSTUK VI

HET STEDEBOUWKUNDIG COLLEGE

Het zesde hoofdstuk richt een Stedebouwkundig
College in dat de Bestendige Deputatie van de Provin-
cie Brabant zai vervangeo voor het onderzoek van de
beroepen inzake stedebouw.

CHAPITRE VI

LE COLLEGE D'URBANISME

Ce sixieme chapitre institue un College d'Urbanisme
appele a remplacer la Deputation permanente de la
Province du Brabant pour 1'examen des recours en
matiere d'urbanisme.
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Het is niet de bedoeling een administratieve rechts-
macht in het leven te roepen maar wel de vergunnings-
of attestaanvragers de mogelijkheid te bieden bij een
instelling in beroep te gaan tegen de beslissingen van
het college van burgemeester en schepenen of van de
gemachtigde ambtenaar in verband met de ingediende
aanvragen.

De aard van de vroegere beroepen voor de Besten-
dige Deputatie, voorzien door de organieke wet,
verandert dus geenszins.

De samensteUing en de working van het Stedebouw-
kundig College'moet aan twee vereisten beantwoor-
den : de samenhang inzake stedebouwkundig beleid
en een grondige kennis van de juridische en admini-
stratieve aspecten.

11 ne s'agit pas ici de creer une juridiction admi-
nistrative mais de permettre aux demandeurs de per-
mis ou de certificats de saisir un organe d'un recours
contre les decisions du college des bourgmestre et
echevins ou du fonctionnaire delegue sur les demandes
introduites.

Les anciens recours qui pouvaient etre formes
devant la Deputation permanente, au terme de la lot
organique, ne changent done pas de nature.

La composition et Ie fonctionnement du College
d'Urbanisme devront rencontrer deux preoccupations
essentielles : la coherence dans la politique d'urba-
nisme et une connaissance approfondie des aspects
juridiques et administratifs.

HOOFDSTUK VII

DIVERSE BEPALINGEN

Dit hoofdstuk behandelt de erkenning van de ont-
werpers van gemeentelijke ontwikkelingsplannen of
bijzondere bestemmingsplannen. Het voorziet even-
eens in het principe van de toekenning van subsidies
voor het uitwerken van dergelijke plannen, in navol-
ging van wat momenteel door het koninklijk besluit
van 30 maart 1989 wordt geregeld.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Ce chapitre regle la question de 1'agrement des
auteurs de projet de plans conununaux de developpe-
ment ou de plans particuliers d'affectation du sol. II
prevoit egalement Ie principe de 1'octroi de subven-
tions pour 1'elaboration de tels plans a 1'instar de ce
qu'organise actuellement l'arret6 royal du 30 mars
1989.

TITEL H

PLANNING

TITREII

DE LA PLANIFICATION

HOOFDSTUK I CHAPITRE I"

HET GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSPLAN

Afdeling I: Algemeen

Artikel 16 bepaalt de afbakening van het grondge-
bied dat door het gewestelijke ontwikkelingsplan
wordt gedekt. Het stemt overeen met het grondgebied
dat voor het streekplan vroeger werd bepaald zoals
voorzien door de organieke wet en dat in feite het
grondgebied is dat door het huidige gewestplan is
gedekt.

Afdeling II: Inhoud

Artikel 17 betreffende de inhoud van het geweste-
lijke ontwikkelingsplan onderstreept het specifieke en
dynamische karakter van dit plan.

DU PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT

Section I" ; Generalites

L'article 16 determine Ie territoire couvert par Ie
plan de developpement regional. II s'agit du meme
territoire que celui arrete precedemment pour Ie plan
regional tel qu'il est prevu par la lot organique et qui
est aussi, en fait, celui couvert par 1'actuel plan de
secteur.

Section II : Contenu

L'article 17 relatif au contenu du plan regional de
developpement souligne la specificite de ce dernier et
son caractere dynamique.
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Zodoende verschijnt het begrip van « prioritair
interventiegebied van het Gewest » dat we in verband
met de gemeenteliJke ontwikkelingsplannen terugvin-
den. Deze prioritaire interventiegebieden zijn gebie-
den of delen van gebieden waarvoor een dringende en
precieze actie van het Gewest zou nodig kunnen zijn,
gelet op bijzondere omstandigheden. Als voorbeeld
noemen we het geval van de Ruimte Brussel-Europa.

Tenslotte en in het kader van het streven naar het
duidelijker maken van de verordenende stedebouw-
kundige documenten, geeft het gewestelijke ontwikke-
lingsplan, gezien de hjerarchische samenhang tussen
de plannen, weike wijzigingen in alle « onderge-
schikte » plannen, met name het gewestelijke bestem-
mingsplan, de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en
de bijzondere bestemmingsplannen, moeten worden
aangebracht.

C'est ainsi qu'apparait la notion de « zone d'inter-
vention prioritaire de la Region », concept que 1'on
retrouvera a propos des plans communaux de develop-
pement. Ces zones d'intervention prioritaire sont des
zones ou parties du territoire pour lesquelles une
action precise et urgente de la Region pourrait s'impo-
ser en raison de circonstances particulieres. A litre
d'exemple, citons Ie cas de 1'Espace Bruxelles-Europe.

Enfin, dans Ie cadre de la volonte de rendre les
documents urbanistiques reglementaires plus clairs, Ie
plan regional indique, eu egard au lien hierarchique
entre les plans, les modifications a apporter a tous les
plans « inferieurs », a savoir Ie plan regional d'affecta-
tion du sol, les plans communaux de developpement et
les plans particuliers d'affectation du sol.

Afdeling III: Uitwerkingsprocedure Section in : Procedure d'elaboration

Zoals voorzien door de organieke wet voor het
gewest- en het streekplan behouden artikelen 18 en 28
een identieke Uitwerkingsprocedure voor het geweste-
lijke ontwikkelingsplan en het gewestelijke bestem-
mingsplan.

De bijzonderheid van deze nieuwe bepalingen is dat
voor alle stadia van de uitwerking van het gewestelijke
ontwikkelingsplan of van het gewestelijke bestem-
mingsplan een termijn bepaald wordt. Deze termijnen
bestonden in de organieke wet niet.

Onder de andere belangrijke punten zijn onder meer
te vermelden het feit dat de besturen bij de uitwerking
van het ontwerp-plan worden betrokken, het feit dat
het advies van de Gewestelijke Commissie bij het
verstrijken van de haar toegestane termijn gunstig
wordt geacht.

Het eerste lid van artikel 19 voorziet in de medede-
ling van het gewestelijke plan aan de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad. Het principe van de mededeling aan
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad dat reeds in het
aan de Raad van State voorgelegde voorontwerp was
vermeld, werd sindsdien in de ordonnantie betreffende
het afvalbeleid en -preventie voor het plan overgeno-
men.

Comme Ie prevoit la loi organique pour Ie plan
regional et Ie plan de secteur, les articles 18 et 28
conservent une procedure d'elaboration identique
pour Ie plan regional de developpement et Ie plan
regional d'affectation du sol.

L'originalite des dispositions nouvelles est de pre-
voir un delai pour toutes les etapes de 1'elaboration du
plan regional de developpement ou du plan regional
d'affectation du sol, delais qui n'existent pas dans la loi
organique.

Parmi les autres points importants, il convient de
signaler 1'association des administrations a 1'elabora-
tion du projet de plan et Ie fait que 1'avis de la
Commission regionale est repute favorable a 1'expira-
tion du delai qui lui est imparti.

Le premier alinea de 1'article 19 prevoit la communi-
cation du plan regional au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale. Le principe de cette communica-
tion, deja present dans 1'avant-projet soumis au Con-
seil d'Etat, a depuis lors ete repris et inclus dans
1'ordonnance relative a la prevention et a la gestion des
dechets pour le plan.

Tenslotte bepaalt dit artikel 19 tegelijkertijd de
bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad
van het besluit houdende vaststelling van het plan en
de terbeschikkingstelling van het volledige plan aan de
bevolking.

Enfin, cet article 19 organise simultanement a la
publication au Moniteur beige, par extrait, de 1'arrete
adoptant le plan, la mise a disposition du public du
plan complet.
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Afdeling IV : Wijzigingsprocedure Section IV : Procedure de modification

Op elk niveau van plan vinden we alle bepalingen
terug die daarop van toepassing zijn. Zo wordt het
principe van de « herziening » van de plannen, gere-
geld door artikel 43 van de organieke wet, op elk
planniveau specifiek en wordt het « wijziging »
genoemd.

Artikel 20 maakt een onderscheid tussen wijzigingen
die wel een weerslag op de bodembestemming hebben
en deze die er geen bebben. De eerste soort volgt de
uitwerkingsprocedure van het plan zeif, de andere
wijzigingen verlopen volgens een vereenvoudigde pro-
cedure. Dit is verantwoord door het feit dat de
wijzigingen zonder weerslag op de bodenibestemming
volgens artikel 23 slechts een indicatieve waarde
hebben.

On retrouve, pour chaque niveau de plan, 1'ensem-
ble des dispositions s'y appliquant. C'est ainsi que Ie
principe de « revision » des plans regi par 1'article 43
de la loi organique devient specidque a chaque niveau
de plan et est denomme « modification ».

L'article 20 fait la distinction entre les modifications
ayant un effet sur 1'affectation du sol, et celles qui n'en
n'ont pas. Les premieres suivent la procedure d'elabo-
ration du plan lui-meme, tandis que les secondes
s'operent selon une procedure simplifiee. Ceci se
justifie par Ie fait que les modifications n'ayant pas
d'effet sur 1'affectation du sol n'ont, selon 1'article 23,
n'ont qu'une valeur indicative.

Afdeting V : Gevolgen van het ontwerp-plan
en van het plan

Wat de rechtsgevolgen betreft, maakt artikel 21 een
onderscheid tussen de bepalingen van het ontwerp-
plan en van het gewestelijke ontwikkelingsplan die
betrekking hebben met de bodembestemming en de
andere bepalingen.

De eerste bepalingen hebben bindende kracht en
verordenende waarde, de andere zijn richtinggevend.
Deze laatste bepalingen zullen echter moeten worden
nageleefd bij het toekennen van diverse subsidies.

Ten einde dit onderscheid duidelijk te maken, zai
het gewestelijke ontwikkelingsplan zeif deze twee
soorten bepalingen moeten aangeven.

Het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan
heeft dezelfde waarde als het plan zeif.

In het kader van de plannenhierarchie moet dit
principe van de juridische waarde genuanceerd wor-
den.

Als regel geldt dat het ontwerp van gewestelijk
ontwikkelingsplan de niet overeenstemmende bepalin-
gen van de « ondergeschikte » plannen opschort en
dat het definitieve plan deze opheft.

De bepalingen van het ontwerp van gewestelijk
ontwikkelingsplan die in tegenspraak zijn met die van
de « ondergeschikte » plannen, hebben echter noch
verordenende waarde, noch bindende kracht. Zij kun-
nen als dusdanig de van kracht zijnde niet overeen-
stemmende bepalingen van de « ondergeschikte »
plannen niet opschorten. Deze bevoegdheid berust bij
het besluit van de Executieve houdende goedkeuring
van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan.

Section V : Effets du projet de plan
et du plan

L'article 21 distingue, quant aux effets juridiques,
les dispositions du projet de plan et du plan regional de
developpement qui sont relatives a 1'affectation du sol
et les autres dispositions.

Les premieres ont force obligatoire et valeur regle-
mentaire, les secondes sont indicatives. Toutefois, ces
dernieres devront etre respectees dans 1'octroi des
aides publiques diverses.

Afin de rendre lisible cette distinction. Ie plan
regional de developpement devra indiquer lui-meme
ces deux types de prescriptions.

Le projet de plan regional de developpement a la
meme valeur que le plan lui-meme.

Dans le cadre de la hierarchic des plans, des nuances
doivent etre apportees a ce principe de la valeur
juridique.

La regle est que le projet de plan regional de
developpement suspend les dispositions des plans
« inferieurs » non conformes tandis que le plan defini-
tif les abroge .

Toutefois, les dispositions du projet de plan regional
de developpement contraires a celles des plans « infe-
rieurs » n'ont ni valeur reglementaire, ni force obliga-
toire. Elles ne peuvent done, comme telles, suspendre
les prescriptions non conformes des plans « infe-
rieurs » en vigueur. C'est done a 1'arrete de 1'Executif
adoptant le projet de plan regional de developpement
que revient ce pouvoir de suspension. II s'ensuit que
ces dispositions du projet de plan regional ne peuvent
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Deze bepalingen van het ontwerp van gewestelijk plan
kunnen dientengevolge geen grondslag zijn voor de
afgifte van de vergunningen en stedebouwkundige
attesten.

In zijn besluit houdende vaststelling van het ontwerp
van gewestelijk ontwikkelingsplan zai de Executieve,
steeds in het streven naar duidelijkheid, aangeven
weike bepalingen van de « ondergeschikte » plannen
zijn opgeschort, en tegelijk ook weike bepalingen van
het ontwerpplan zonder verordenende waarde blijven,
ook al betreffen zij de bodembestemming.

Artikel 23 bepaalt dat de gevolgen van het geweste-
lijke ontwikkelingsplan ophouden van kracht te zijn op
het einde van het jaar dat volgt op de volledige
vernieuwing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.
Dit betreft echter alleen de bepalingen die geen
weerslag hebben op de bodembestemming; dit om een
administratief vacuum te vermijden dat voor de inwo-
ners nadelig zou zijn.

Artikel 24 bepaalt dat het besluit houdende vaststel-
ling van het definitieve plan de niet-conforme bepalin-
gen vermeldt van andere vigerende plannen die wor-
den opgeheven; het probeert bijgevolg de interpreta-
tiemoeilijkheden inzake impliciete opheffing in con-
creto weg te ruimen inzake impliciete opheffing, zoals
werd aangetoond door de recente arresten van de
Raad van State (nr. 31.477 van 24 november 1988 en
nr. 31.870 van 26 januari 1989).

constituer un fondement a la delivrance des permis et
certificats d'urbanisme.

L'arrete de 1'Executif adoptant Ie projet de plan
regional de developpement indiquera, toujours dans Ie
souci de clarte, les prescriptions des plans « infe-
rieurs » suspendues et, par la meme occasion, les
dispositions du projet de plan sans valeur regle-
mentaire, nonobstant Ie fait qu'elles concernent 1'af-
fectation du sol.

L'article 23 prevoit que Ie plan regional de develop-
pement cesse de produire ses effets au terme de
1'annee qui suit Ie renouvellement complet du Conseil
de la Region de Bruxelles-Capitale. Cette caducite ne
touche, cependant, que les prescriptions sans effet sur
1'affectation du sol, ceci afin d'eviter un vide admini-
stratif qui serait prejudiciable aux habitants.

L'article 24 prevoit que 1'arrete adoptant Ie plan
definitif enumere les dispositions non conformes des
autres plans en vigueur qui sont abrogees; il vise ainsi
a lever les difficultes d'interpretation in concreto du
mecanisme de 1'abrogation implicite comme en
temoignent des arrets recents rendus par Ie Conseil
d'Etat (n° 31.477 du 24 novembre 1988 et n° 31.870 du
26janvier 1989).

HOOFDSTUK II

HET GEWESTELIJKE
BESTEMMINGSPLAN

Afdeling I : AIgemeen

Artikel 25 bepaalt de afbakening van het grondge-
bied, gedekt door het gewestelijke bestemmingsplan
dat hetzelfde gebied is als hetgene dat gedekt wordt
door het gewestelijke ontwikkelingsplan en dat in feite
overeenstemt met het grondgebied, gedekt door het
gewestplan.

CHAPITRE II

DU PLAN REGIONAL D'AFPECTATION
DUSOL

Section I" : Generalites

L'article 25 determine Ie territoire couvert par Ie
plan regional d'affectation du sol qui est Ie meme que
celui couvert par Ie plan regional de developpement et
qui correspond en fait au territoire couvert par Ie plan
de secteur.

Afdeling II : Inhoud

De inhoud van het gewestelijke bestemmingsplan,
zoals bepaald bij artikel 26, is die van het gewestplan
zoals geregeld door artikel 12 van de organieke wet,
vervolledigd en verduidelijkt onder meer door de
aanduiding van de wijzigingen die moeten worden
aangebracht aan de « ondergeschikte » plannen, dit
ten einde de hierarchische samenhang tuss'en de ver-
schillende plannen duidelijker te maken.

Section II: Contenu

Le contenu du plan regional d'affectation du sol,
fixe par 1'article 26, est celui du plan de secteur tel que
regi par 1'article 12 de la loi organique, complete et
precise notamment par des indications sur les modifi-
cations a apporter aux plans « inferieurs » et ceci afin
de faciliter la comprehension pratique du lien hierar-
chique entre les differents plans.
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Artikel 27 verduidelijkt aanmerkelijk het begrip en
de voorwaarden inzake afwijking van plannen aan
plannen. Deze bepaling sluit aan bij de voorwaarden
die in een arrest van de Raad van State in bijzondere
omstandigheden werden vastgelegd met het oog op de
regularisering van een feitelijke toestand (nr. 29.254
van 28 januari 1988) zonder nochtans al deze voor-
waarden in aanmerking te nemen.

Afdeling III: Uitwerkingsprocedure
De Uitwerkingsprocedure van het gewestelijke

bestemmingsplan, bedoeld in artikelen 28 en 29, is
dezelfde als die voor de uitwerking van het geweste-
lijke ontwikkelingsplan met dit verschil dat het v66r
zijn bekendmaking het voorwerp met uitmaakt van
een mededeling aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad.

Het vierde lid bepaalt dat indien een wijziging van
het gewestelijke bestemmingsplan nodig is als gevolg
van de inwerkingtreding van het gewestelijke ontwik-
kelingsplan, het ontwerp van wijziging van dit plan zai
vastgesteld worden in het jaar volgend op de vaststel-
ling van het gewestelijke ontwikkelingsplan. Daardoor
kunnen de gevolgen van de opheffing van sommige
bepalingen van het gewestelijke bestemmingsplan wor-
den opgevangen, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 24.

Afdeling IV : Wijzigingsprocedure
De wijzigingsprocedure van het gewestelijke

bestemmingsplan, bedoeld in artikel 30, is die van zijn
uitwerking. De procedure wordt voorafgegaan door
een met redenen omkleed besluit van de Executieve
waarbij deze motivering een inbreng van de ordonnan-
tie tegenover de organieke wet vormt.

Afdeling V : Gevolgen van het ontwerp-plan
en het plan.

Op gelijkaardige wijze als voorzien voor het gewes-
telijke ontwikkelingsplan, maken artikelen 31 en vol-
gende een onderscheid tussen de gevolgen van het
ontwerp en de gevolgen van het plan zeif.

Zo komt het dat het ontwerp-plan krachtens artike-
len 31 en 32 verordenende waarde en bindende kracht
heeft, dat het de niet conforme voorschriften van de
ondergeschikte plannen opschort, maar dat de voor-
schriften die niet in overeenstemming zijn met de
ondergeschikte plannen noch verordenende waarde
noch bindende kracht hebben. Dit in navolging van
wat voor het gewestelijke ontwikkelingsplan werd
voorzien.

Het definitieve plan heft krachtens artikelen 33 en
34 de niet conforme voorschriften van de « onderge-
schikte » plannen op die als zodanig zijn aangeduid.
Dit mechanisme van expliciete opheffing wordt met
dezelfde redenen omkleed als voor artikel 24.

L'article 27 precise considerablement Ie concept et
les conditions de la derogation de plan a plan. Cette
disposition s'inspire, sans toutefois les retenir toutes,
des conditions imposees par un arret rendu par Ie
Conseil d'Etat dans des circonstances particulieres
d'une tentative de regularisation d'une situation de fait
(n° 29.254 du 28 janvier 1988).

Section III : Procedure d'elaboration

La procedure d'elaboration du plan regional d'affec-
tation du sol prevue aux articles 28 et 29 est la meme
que celle de 1'elaboration du plan regional de develop-
pement a 1'exception du fait qu'il ne fait pas 1'objet,
avant sa publication, d'une communication au Conseil
de la Region de Bruxelles-Capitale'.

L'alinea 4 precise que si une modification du plan
regional d'affectation du sol s'impose suite a 1'entree
en vigueur du plan regional de developpement, Ie
projet modificatif sera arrete dans 1'annee de {'adop-
tion du plan regional de developpement. Ceci vise a
pallier les consequences de 1'abrogation de certaines
dispositions du plan regional d'affectation du sol,
conformement aux dispositions de Particle 24.

Section IV : Procedure de modification

La procedure de modification du plan regional
d'affectation du sol prevue. a 1'article 30 est celle de son
elaboration. Elle est precedee d'un arrete motive de
1'Execudf, cette motivation constituant un apport de
1'ordonnance vis-a-vis de la lot organique.

Section V : Effete du projet de plan
et du plan

De maniere similaire a ce qui a et6 prevu pour Ie
plan regional de developpement, les articles 31 et
suivants distinguent les effets du projet de ceux du plan
lui-meme.

C'est ainsi que selon les articles 31 et 32, Ie projet de
plan a valeur reglementaire et force obligatoire, qu'il
suspend les prescriptions non conformes des plans
inferieurs, mais que les dispositions nori conformes aux
plans inferieurs, elles, n'ont pas valeur reglementaire
et force obligatoire. Ceci a 1'instar de ce qui est prevu
pour Ie plan regional de developpement.

Quant au plan definitif, au terme des articles 33 et
34, il abroge les dipositions des plans « inferieurs »
non conformes et indiquees comme telles. Ce meca-
nisme de 1'abrogation explicite se justifie pour les
memes raisons que celles evoquees a propos de
1'article 24.



A-108/1-90/91 - 23 - A-108/1 - 90/91

HOOFDSTUK III

HET GEMEENTELIJKE
ONTWIKKELINGSPLAN

Afdeling I : Algemeen

Zoals bepaald bij artikel 190, worden de algemene
plannen opgeheven en verdwijnt het begrip zeif van
het algemene plan.

In de plaats wordt een nieuw type plan ingesteld,
met name het gemeentelijke ontwikkelingsplan dat op
gemeentelijk vlak de tegenhanger van het gewestelijke
ontwikkelingsplan is.

CHAPITRE III

DU PLAN COMMUNAL
DE DEVELOPPEMENT

Section I" : Generalites

Comme Ie prevoit 1'article 190, les plans generaux
sont abroges et Ie concept meme du plan general
disparatt.

II est cree, en lieu et place, un nouveau type de plan,
a savoir Ie plan communal de developpement qui est,
au niveau communal, Ie pendant du plan regional de
developpement.

Afdeling 11: Inhoud

De inhoud van het gemeentelijke ontwikkelingsplan
is op gemeentelijk vlak het equivalent van de inhoud
van het gewestelijke ontwikkelingsplan met de verdui-
delijkingen die het gemeentelijke niveau mogelijk
maakt.

Artikel 36 heeft eveneens betrekking op de priori-
taire interventiegebieden van de gemeeente die naar
analogic van de gebieden opgenomen in het geweste-
lijke ontwikkelingsplan, gebieden of delen van het
gemeentelijke grondgebied zijn waarvoor een drin-
gende interventie van het Gewest of van de gemeente
noodzakeljjk zou zijn.

Artikel 36, 6° is in verband te brengen met de
bepalingen van artikel 17, 4° en van artikel 26, 5°.

Artikel 37 heeft betrekking op de voorwaarden
waaronder een gemeentelijk ontwikkelingsplan van de
bepalingen van de gewestelijke plannen mag afwijken.
Deze voorwaarden zijn dezelfde als die voor de
mogelijke afwijking door het gewestelijke bestem-
mingsplan van het gewestelijke ontwikkelingsplan.

Section 11 : Contenu

Le contenu du plan communal de developpement
est, au niveau communal, 1'equivalent du contenu du
plan regional de developpement, avec les precisions
que 1'echelle communale permet.

C'est ainsi que 1'article 36 vise egalement les zones
d'intervention prioritaire de la commune qui, par

' analogic avec celles contenues dans le plan regional de
developpement, sont des zones ou parties du territoire
communal pour lesquelles une intervention urgente de
la Region ou de la commune pourrait s'imposer.

Le 6° de cet article 36 est a rapprocher des disposi-
tions prevues au 4° de 1'article 17 et au 5° de 1'article 26.

L'article 37 porte sur les conditions auxquelles un
plan communal de developpement peut deroger aux
dispositions des plans regionaux. Ces conditions sont
identiques a.celles applicables a la derogation qui peut
etre apportee par le plan regional d'affectation du sol
au plan regional de developpement.

Afdeling DI : Uitwerkingsprocedure Section III: Procedure d'elaboration

Een van de originele elementen van de uitwerkings-
procedure van het gemeentelijke ontwikkelingsplan,
zoals bepaald door artikelen 38 en volgende, berust in
het feit dat de uitwerking van het plan met de
opstelling van een basisdossier begint dat na advies van
de Gewestelijke Commissie aan de Executieve ter
goedkeuring wordt voorgelegd.

Voor het overige staat de Uitwerkingsprocedure van
het gemeentelijke plan zeer dicht bij de procedure die
van kracht is voor de uitwerking van de gemeentelijke
plannen van aanleg voorzien door de organieke wet.
Het advies van de Commissie van advies wordt echter
vervangen door het advies van de Gewestelijke Com-
missie.

Une des originalites de la procedure d'elaboration
du plan communal de developpement telle qu'elle est
organisee par les articles 38 et suivants, reside dans le
fait que 1'elaboration du plan debute par 1'etablisse-
ment d'un dossier de base soumis a 1'approbation de
1'Executif apres avis de la Commission regionale.

Pour le surplus, la procedure d'elaboration du plan
communal est tres proche de celle en vigueur pour
1'elaboration des plans communaux d'amenagement
prevue dans la loi organique. Cependant, 1'avis de la
Commission consultative est remplace par 1'avis de la
Commission regionale.
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Artikel 41 herleidt van zes tot drie maanden het
door artikel 23 van de organieke wet bepaalde termijn
waarover de Executieve beschikt om het plan goed te
keuren, Bij gebrek aan een goedkeuring wordt het
plan geacht te zijn geweigerd. Ten einde de globale
goedkeuringstermijn van de gemeentelijke plannen te
verkorten, mag de Executieve deze termijn slechts een
keer verlengen vermits een met redenen omkleed
advies. In navolging met de bepalingen betreffende de
andere plannen, regelt artikel 41 tegelijk de bekend-
making bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad van het
besluit houdende goedkeuring en de terbeschikking-
stelling van het volledige plan aan de bevolking.

L'article 41 reduit de six a trois mois Ie delai qui est
prevu par Particle 23 de la loi organique et dont
1'Executif dispose pour approuver Ie plan. A defaut, Ie
plan est repute refuse. Dans Ie meme but de raccourcir
Ie delai global d'approbation des plans communaux,
1'Executif ne peut proroger ce delai qu'une seule fois
moyennant due motivation. A 1'instar de ce qui est
prevu pour les autres plans, 1'article 41 organise,
simultanement a la publication au Moniteur beige par
extrait de 1'arrete d'approbation, la mise a disposition
du public du plan complet.

Afdeling IV : Wijzigingsprocedure Section IV : Procedure de modification

In navolging van wat artikel 20 voor de wijzigings-
procedure van het gewestelijke ontwikkelingsplan
bepaalt, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de
Wijzigingsprocedure voor de bepalingen die geen
weerslag hebben op de bodembestemming en diegene
die toepasselijk is op de bepalingen die wel invloed
hebben op de bodembestemming.

Artikel 42 stelt een vereenvoudigde procedure in
wanneer de wijziging geen weerslag op de bodembe-
stemming heeft, daar deze wijziging bepalingen betreft
die enkel een indicatieve waarde krachtens artikel 43
hebben.

De procedure die van toepassing is op de wijziging
van de bepalingen met weerslag op de bodembestem-
ming is diegene die van toepassing is op de uitwerking
van het plan zeif.

A 1'instar de ce que 1'article 20 prevoit pour la
procedure de modification du plan regional de deve-
loppement, on distingue la procedure de modification
des dispositions sans effet sur 1'affectation du sol de
celle applicable aux dispositions avec effets sur 1'affec-
tation du sol.

L'article 42 organise une procedure de modification
simplifiee lorsque la modification n'a pas d'effets sur
1'affectation du sol, ceci en raison du fait que cette
modification porte sur des dispositions qui, en vertu de
1'article 43, ne sont qu'indicatives.

La procedure applicable a la modification des dispo-
sitions ayant un effet sur 1'affectation du sol est cetle
applicable a 1'elaboration du plan lui-meme.

Afdeling V : Gevolgen van het plan Section V : Effets du plan

In navolging van wat artikel 23 voor het gewestelijke
ontwikkelingsplan bepaalt, maakt artikel 43 een
onderscheid qua juridische gevolgen tussen de bepalin-
gen van het gemeentelijke ontwikkelingsplan betref-
fende de bodembestemming en de andere bepalingen.

De eerste hebben bindende kracht en verordenende
waarde, de andere zijn indicatief maar moeten worden
nageleefd bij het toekennen van de diverse subsidies.

Ten einde dit onderscheid duidelijk te maken zai het
gemeentelijke ontwikkelingsplan deze twee soorten
voorschriften zeif moeten aangeven.

Net als het gewestelijk ontwikkelingsplan houdt het
gemeentelijke ontwikkelingsplan op van kracht te zijn
na het einde van het jaar dat op de volledige hernieu-
wing van de gemeentelijke raad volgt, met uitzon-
dering van de bepalingen die een gevolg op de bodem-
bestemming hebben.

A 1'instar de ce que prevoit 1'article 23 pour Ie plan
regional de developpement, 1'article 43 distingue,
quant aux effets juridiques, les dispositions du plan
communal de developpement relatives a 1'affectation
du sol et les autres dispositions.

Les premieres ont force obligatoire et valeur regle-
mentaire, les secondes sont indicatives. Toutefois, ces
dernieres devront etre respectees dans 1'octroi des
aides publiques diverses.

Afin de rendre lisible cette distinction. Ie plan
communal de developpement devra indiquer lui-meme
ces deux types de prescriptions.

Comme Ie plan regional de developpement. Ie plan
communal de developpement cesse de produire ses
effets au terme de I'annee qui suit Ie renouvellement
complet du conseil communal, a 1'exception des dispo-
sitions qui ont un effet sur 1'affectation du sol.
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HOOFDSTUK IV

HET BIJZONDERE
BESTEMMINGSPLAN

Afdeling I : Algemeen

Artikel 45 handhaaft de instelling van de bijzondere
plannen van aanleg die voortaan « bijzondere bestem-
mingsplannen » zullen heten.

CHAPITRE IV

DU PLAN PARTICULIER D'AFFECTATION
DU SOL

Section I" : Generalites

L'article 45 maintient 1'institution des plans particu-
liers d'amenagement qui s'appellent desormais « plans
particuliers d'affectation du sol ».

Afdeling U : Inhoud Section Ft : Contenu

De inhoud van het bijzondere bestemmingsplan,
bepaald bij artikel 46, is gelijkaardig aan de inhoud
waarin artikel 15 van de organieke wet voor de
bijzondere plannen van aanleg voorziet.

Maar in tegenstelling tot de organieke wet die
bepaalt dat zekere punten van de inhoud verplicht zijn
en andere facultatief, moet elk plan de in artikel 46
opgesomde aanwijzingen verplicht bevatten. Dit sluit
nochtans niet uit dat de voorschriften betreffende de
inplanting, de omvang en de esthetiek van de gebou-
wen aan specifieke toestanden kunnen worden aange-
past.

Naast de nieuwe verplichting, bij het plan een
memorie van toelichting die echter geen verordenende
waarde heeft bij te voegen, bepaalt artikel 46 dat het
bijzondere bestemmingsplan zai worden onderworpen
aan een'milieu-effectenbeoordeling, overeenkomstig
de Europese richtlijn van 27 juni 1985. De concrete
regels voor de toepassing van deze procedure zullen
worden bepaald bij de ordonnantie betreffende de
effectenbeoordeling in stedelijk milieu die in voorbe-
reiding is.

Artikel 47 bepaalt in navolging van de bepalingen
betreffende de andere plannen de voorwaarden voor
de afwijking van de bijzondere bestemmingsplannen
aan de « hogere » plannen.

Le contenu du plan particulier d'affectation du sol
fixe par 1'article 46 est similaire a celui que prevoit
1'article 15 de la loi organique pour les plans particu-
liers d'amenagement.

Cependant, contrairement a ce que prevoit la loi
organique, a savoir que certains points du contenu sont
obligatoires et d'autres sont facultatifs, tout plan doit
obligatoirement comporter les indications enumerees a
1'article 46. Cela n'exclut toutefois pas que les prescrip-
tions relatives b 1'implantation, au volume et a 1'esthe-
tique des constructions puissent etre adaptees a des
situations specifiques.

Outre 1'obligation nouvelle de joindre au plan un
expose des motifs qui n'a toutefois pas de valeur
r6glementaire, 1'article 46 precise que le plan particu-
lier d'affectation du sol sera soumis a une evaluation
de ses incidences sur 1'environnement, conformement
a la directive europeenne du 27 juin 1985. Les modali-
tes concretes d'application de cette procedure seront
precisees par 1'ordonnance en projet relative a 1'eva-
luation des incidences en milieu urbain.

L'article 47 specific, a 1'instar de ce qui est prevu
pour les autres plans,'les conditions de derogation des
plans particuliers d'affectation dii sol aux plans dits
« superieurs ».

Afdeling III: Uitwerkingsprocedure Section in : Procedure d'elaboration

Krachtens artikel 48 begint de uitwerkingsproce-
dure, net als voor het gemeentelijke ontwikkelings-
plan, met een basisdossier dat onder meer de doelstel-
lingen van de voorgestelde ordening aangeeft.

Dit dossier wordt, na advies van de overlegcommis-
sie, ter goedkeuring aan de Executieve voorgelegd.

Voor het overige staat de procedure, bepaald bij
artikelen 48 en volgende, zeer dicht bij diegene die van
kracht is in de organieke wet. De overlegcommissie
vervangt nochtans de Commissie van advies.

En vertu de 1'article 48, la procedure d'elaboration
debute, comme pour le plan communal de developpe-
ment, par un dossier de base indiquant, notamment,
les objectifs de 1'amenagement projete.

Ce dossier est soumis a 1'approbation de 1'Executif,
apres avis de la commission de concertation.

Pour le surplus, la procedure fixee aux articles 48 et
suivants est tres proche de celle en vigueur dans la loi
organique. Toutefois, la commission de concertation
remplace la Commission consultative.
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Artikel 49 stelt een totaal nieuwe procedure in die
een beduidend deel van de inwoners of van de
eigenaars van een gebied de mogelijkheid geeft de
gemeenteraad te vragen «en bijzonder bestemmings-
plan uit te werken. Indien dit initiatief wordt aan-
vaard, wordt het plan uitgewerkt conform de bepalin-
gen van het gemeen recht.

Artikel 52 beperkt de termijn waarover de Execu-
tieve beschikt om het plan goed te keuren, net als voor
het gemeentelijke ontwikkelingsplan.

L'article 49 instaure une procedure tout H fait
nouvelle permettant a une partie significative des
habitants ou des proprietaires d'un ilot de demander
au conseil communal d'elaborer un plan particulier
d'affectation du sol. Si cette initiative est acceptee. Ie
plan est elabore conformement aux dispositions de
droit conunun.

L'article 52 limite Ie delai imparti b 1'Executif pour
approuver Ie plan, comme pour Ie plan communal de
developpement.

Afdeling IV : Wyzigingsprocedure Section IV : Procedure de modification

Krachtens artikel 53 zijn de bepalingen die van
toepassing zijn op de uitwerking van het bijzondere
plan eveneens van toepassing op de wijziging ervan,
met inbegrip van het initiatiefmechanisme van de
bevolking of van de eigenaars.

Selon Particle 53, les dispositions applicables ^
1'elaboration du plan particulier Ie sont egalement ^ sa
modification, en ce compris Ie mecanisme d'initiative
de la population ou des proprietaires.

Afdeling V : Opmaak en wijziging
op initiatief van de Executieve

Artikelen 54 en 55 verduidelijken de voorwaarden
van de opmaak en van de wijziging van de bijzondere
bestemmingsplannen op initiatief van de Executieve.

Deze bepalingen hememen gedeeltelijk het initia-
tiefmechanisme van de Executieve zoals momenteel
door artikel 43 van de organieke wet wordt geregeld.

Het initiatief van de opmaak veronderstelt dat het
een prioritair interventiegebied van het Gewest
betreft, zoals op het gewestelijke ontwikkelingsplan
wordt aangegeven, of dat de vernietiging of de wijzi-
ging wordt beoogd van een verkavelingsvergunning die
in strijd is met plannen die later van kracht zijn
geworden, of die in tegenstrijd is met werken van
openbaar nut.

Wat het initiatief tot wijziging van een bijzonder
plan door de Executieve betreft, benaderen de voor-
waarden voor de uitoefening ervan diegene waarin de
organieke wet voor een dergelijk initiatief voorziet.
Voor de prioritaire interventiegebieden van het
Gewest voorziet de organieke wet echter niet in een
initiatief vanweee de Executieve.

Artikelen 57 tot 60 regelen de procedure ingeval de
gemeenteraad het verzoek van de Executieve niet
heeft beantwoord. In voorkomend geval stelt de
Executieve zich in de plaats van de gemeentelijke
overheid.

Section V ; Etablissement et modification
a 1'initiative de 1'Executif

Les articles 54 et 55 precisent les conditions de
1'etablissement et de la modification des plans particu-
liers d'affectation du sol a 1'initiative de 1'Executif.

Ces dispositions reprennent, en partie, Ie meca-
nisme de 1'initiative de 1'Executif telle que regie
actuellement par 1'article 43 de la loi organique.

L'initiative de i'etablissement suppose qu'il s'agisse
d'une zone d'intervention prioritaire de la Region telle
qu'indiquee dans Ie plan regional de developpement
ou que 1'on vise 1'annulation ou la modification d'un
permis de lotir contraire aux plans entres posterieure-
ment en vigueur ou s'opposant a des travaux d'interet
public.

En ce qui concerne 1'initiative de la modification
d'un plan particulier par 1'Executif, les conditions de
son exercice sont proches de celles que prevoit la loi
organique pour une telle initiative. Toutefois, la loi
organique ne connait pas Ie cas de 1'initiative de
1'Executif dans Ie cadre des perimetres des zones
d'intervention prioritaire de la Region.

Les articles 57 a 60 reglent la procedure dans
1'hypothese ou Ie conseii communal n'a pas repondu a
1'invitation de 1'Executif. Dans ce cas, 1'Executif se
substitue ^ 1'autorite communale.
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Afdeling VI : Gevolgen van het plan

Artikelen 61 en 62 bepalen de gevolgen nader van
het bijzondere bestemmingsplan die gelijk zijn aan die
van de bijzondere plannen van aanleg.

Section VI : Etfets du plan

Les articles 61 et 62 precisent les effets du plan
particulier d'affectation du sol qui sont semblables a
ceux des plans particuliers d'amenagement.

HOOFDSTUK V

ONTEIGENINGEN EN VERGOEDINGEN

Dit hoofdstuk structureert de bestaande bepalingen
van de organieke wet door het beginsel zeif van de
onteigening, de onteigeningsprocedure, de vergoedin-
gen, de termijnen voor de uitvoering van de onteige-
ningen en het geval van de uitvoering door particulie-
ren van het aanleg voorzien in de plannen, nader te
bepalen.

CHAPITRE V

DES EXPROPRIATIONS ET INDEMNITES

Ce chapitre structure les dispositions existantes dans
la loi organique en distinguant clairement ce qui
concerne Ie principe m6me de 1'expropriation, la
procedure d'expropriation, les indemnites, les delais
de realisation des expropriations et Ie cas de la
realisation par les particuliers de 1'amenagement prevu
aux plans.

Afdeling I : Beginsel Section I" : Principe

Artikel 63 neemt in zijn eerste lid het principe van
artikel 25 van de organieke wet over dat bepaalt dat
alle nodige verkrijgingen, vereist voor de uitvoering
van de plannen, kunnen plaatshebben door onteige-
ning. Als onteigende instantie kon het tweede lid van
artikel 63 om de institutionele redenen die in de
memorie van toelichting zijn vermeld, slechts het
Gewest, de overheid en organen die ervan afhangen,
aangeven. Deze beperking is nochtans niet nadelig
voor machtigingen die krachtens wets- of decreetbepa-
lingen aan andere instanties zoals de Staat, de andere
Gewesten, de Gemeenschappen enz. worden ver-
leend.

L'article 63, en son premier alinea, reprend Ie
principe de 1'article 25 de la loi organique selon lequel
toutes les acquisitions necessaires a la realisation des
plans peuvent etre realisees par la voie de 1'expropria-
tion. Quant aux pouvoirs habilites a exproprier, Ie
second alinea de 1'article 63 n'a pu, pour les raisons
institutionnelles evoquees dans 1'expose des motifs, ne
mentionner que la Region et les autorites et organis-
mes subordonnes. Cette restriction ne porte cependant
pas prejudice aux habilitations prevues par dispositions
legales ou decretales, en faveur d'autres autorites
telles 1'Etat, les autres Regions, les Communautes,
etc...

Afdeling II : Procedure Section 11 : Procedure

Artikel 64 beperkt de mogelijkheid van de gelijktij-
dige goedkeuringsprocedure van het plan van aanleg
en van het onteigeningsplan tot het geval van de
onteigening gevorderd in het kader van de uitvoering
van een enig bijzonder bestemmingsplan.

Artikelen 65 en 66 nemen de aangepaste inhoud van
artikelen 27 en 28 van de organieke wet over.

Artikel 67 regelt naar gelang het geval de raadple-
ging van de Gewestelijke Commissie of van de overleg-
commissie wanneer de onteigening wordt gevorderd
met het oog hetzij op de verwezenlijking van de
doelstellingen van gewestelijke plannen of van een
gemeentelijk ontwikkelingsplan, hetzij op de verwe-
zenlijking van de doelstellingen van een bijzonder
bestemmingsplan.

Artikelen 68 en 69 worden in de organieke wet
volledig overgenomen.

L'article 64 limite la possibility de procedure simul-
tanee d'approbation du plan d'amenagement et du
plan d'expropriation au cas de 1'expropriation poursui-
vie dans Ie cadre de la realisation du seui plan
particulier d'affectation du sol.

Les articles 65 et 66 reprennent Ie contenu adapte
des articles 27 et 28 de la loi organique.

L'article 67 organise la consultation, selon Ie cas, de
la Commission regionale ou de la commission de
concertation lorsque 1'expropriation est poursuivie soit
en vue de la realisation des objectifs de plans regio-
naux ou d'un plan communal de developpement soit
en vue de la realisation des objectifs d'un plan particu-
lier d'affectation du sol.

Les articles 68 et 69 sont integralement repris de la
loi organique.
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Afdeling III: Vergoedingen Section III: Indemnites

Het eerste lid van artikel 70 verduidelijkt de weer-
slag van de voorschriften van de plannen in de
berekening van de waarde van een onteigend onroe-
rend goed en heeft tot doel de onduidelijkheid van
artikel 31 van de organieke wet weg te ruimen. Zoals
blijkt uit de rechtspraak maakt artikel 31 van de
organieke wet echter geen onderscheid voor de inacht-
neming van de voorschriften van het plan inzake
berekening van de vergoedingen ten gunste van de
onteigende tussen de onteigening die rechtstreeks aan
het plan verbonden is en de onteigening die verbonden
is aan een project dat niet uit het plan voortvloeit maar
dat nochtans in het plan wordt vermeld yolgens het
beginsel dat het plan de feitelike en van rechtswege
bestaande toestand moet aangeven, de projecten inbe-
grepen.

Afdeling IV : Uitvoeringsternujn
voor de onteigeningen

Artikel 72 verkort de bij artikel 35 van de organieke
wet bepaalde termijn, thans van tien jaar, en brengt
deze tot zes jaar terug. Rekening houdend met de
mogelijkheid van een bijkomende tennijn van een
jaar, bepaald bij het laatste lid van dit artikel, bedraagt
de termijn ten hoogste zeven jaar. Het is immers
noodzakelijk gebleken de dreiging van een onteigening
voor de eigenaar te beperken voor de eigenaar tot een
termijn die korter is dan wat de organieke wet bepaalt.
De nieuwe termijn blijkt voldoende voor de uitvoering
van de onteigeningen door de onteigenende overheid
zeifs rekening houdend met de administratieve moei-
lijkheden waarmee deze overheid kan worden gecon-
fronteerd.

Afdeling V : Uitvoering door de particulieren
van de ordening voorzien in de plannen

Artikel 74 dat een samenvoeging van het derde, het
vierde, het vijfde en het zesde lid van artikel 25 van de
organieke wet is, bevestigt het principe gesteld door
deze wet van de mogelijke uitvoering van de door een
plan beoogde aanleg door particulieren die meer dan
de helft van een huizenblok bezitten.

Net als in de organieke wet, wordt voorzien dat de
onteigende macht de onroerende goederen onteigent
waarvan een onderhandse verkrijking door de particu-
lieren belast met de ordening van de bepaalde omtrek
niet mogelijk is geweest en deze onroende goederen
aan deze particulieren afstaan.

Afdeling VI : Vergoeding van de
waardeverminderingen

Artikel 75 behoudt het bij artikel 37 van de orga-
nieke wet bepaalde mechanisme.

Le premier alinea de 1'article 70 precise 1'impact des
prescriptions des plans dans le calcul de la valeur d'un
immeuble exproprie. II tend a lever 1'equivoque de
1'article 31 de la loi organique. En effet, comme en
atteste la jurisprudence, 1'article 31 de la loi organique
ne fait pas la distinction, dans le cadre de la prise en
compte des prescriptions du plan pour le calcul des
indemnites a allouer a 1'exproprie, entre 1'expropria-
tion liee directement au plan et 1'expropriation liee a
un projet qui ne decoule pas du plan, mais qui,
toutefoi's, est mentionne au plan en vertu du principe
selon lequel le plan doit indiquer la situation existante
de fait et de droit, en ce compris les projets.

Section IV : Delai de realisation
des expropriations

L'article 72 reduit le delai fixe a 1'article 35 de la loi
organique, actuellement de dix ans, pour le ramener a
un delai de six ans. Compte tenu de la possibility d'un
delai supplementaire d'un an fixe au demier alinea de
cet article, le delai maximum est done de sept ans. II
est apparu utile, en effet, de limiter la menace
d'expropriation qui pese sur le proprietaire a un delai
inferieur a celui que prevoit la loi organique. Le
nouveau delai apparait suffisant pour que 1'autorite
expropriante realise les expropriations, meme en
tenant compte des difficuttes administratives diverses
auxquelles cette autorite peut etre confrontee.

Section V : Realisation par les particuliers
de 1'amenagement prevu aux plans

L'article 74 qui est une fusion des alineas 3,4,5 et 6 de
1'article 25 de la loi organique, confirme le principe
prevu par cette derniere, de la realisation possible par
des particuliers proprietaires de plus de la moitie d'un
ilot, de 1'amenagement prevu par un plan.

Comme dans la loi organique, il est prevu que le
pouvojr expropriant exproprie les immeubles qui n'ont
pu etre acquis a 1'amiable par les particuliers charges
de 1'amenagement du perimetre determine et cedent
ces immeubles auxdits particuliers.

Section VI : Indemnisation
des moms-values

L'article 75 maintient le meeanisme tel qu'il est
prevu a 1'article 37 de la loi organique.
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Dit artikel beperkt zich ertoe, sommige onduide-
lijkheden van de tekst weg te ruimen, rekening hou-
dend met de rechtspraak. Zo wordt in de eerste
paragraaf verduidelijkt dat er met de normale bestem-
ming van het goed rekening dient te worden gehouden
de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van een
ontwerp-plan, indien de bepalingen van dit laatste
verordenende waarde en bindende kracht hebben.

Het derde lid bepaalt dat het recht op schadevergoe-
ding ontstaat ofwel bij een definitieve weigering van
een vergunning - de definitieve aard is in de organieke
wet met vemield - of bij onder meer het verkopen van
het goed terwiji de organieke wet de overdracht ervan
vermeldt, wat een aantal problemen voortbracht in het
geval b.v. van een overdracht in de vorm van een
kapitaalinbreng.

Wat de procedure voor de aanvraag om vergoeding
betreft, dient naar artikel 38 van de organieke wet
verwezen te worden dat door de ordonnantie niet
wordt opgeheven en waarvan de overschrijving in deze
laatste niet werd toegelaten, gelet op de regels inzake
bevoegdheidsverdeling, zoals onderstreept door de
Raad van State.

II se limite a lever certaines equivoques du texte et
ce a la lumiere de la jurisprudence. C'est ainsi qu'au
premier paragraphe il est prevu que la prise en compte
de la destination normale du bien doit etre prise a la
veille de la mise en vigueur du projet de plan dans la
mesure ou ses dispositions ont valeur reglementaire et
force obligatoire.

Au troisieme alinea, il est mentionne que Ie droit a
1'indemnisation nait soit lors d'un refus definitif de
permis - Ie caractere definitif n'est pas indique dans la
loi organique - soit, notamment, au moment de la
vente du bien alors que la loi organique mentionne la
mutation de celui-ci. Ce qui ne manquait pas de poser
un certain nombre de problemes notamment dans
I'hypothese d'une mutation sous forme d'apport en
societe.

En ce qui concerne la procedure de demande de
1'indemnite, il faut se referer a 1'article 38 de la loi
organique qui n'est pas abroge par 1'ordonnance et
dont la reproduction dans celle-ci n'est pas admise en
raison des regles de repartition des competences
soulignees par Ie Conseil d'Etat.

HOOPDSTUK VI

RUILVERKAVELING EN
HERVERKAVELING

Dit hoofdstuk bevat geen enkele wijziging tegenover
de bepalingen van de organieke wet.

CHAPITRE VI

DU REMEMBREMENT ET
DU RELOTISSEMENT

II n'est apporte aucun changement dans ce chapitre
par rapport aux dispositions de la loi organique.

TITEL m

VERGUNNINGEN EN ATTEST

Omwille van een betere samenhang herstructureert
deze titel het grootste deel van de bepalingen van de
organieke wet aangaande de bouwvergunning, de
verkavelingsvergunning, de stedebouwkundige attes-
ten en de afgifteprocedure van deze vergunningen en
van dit attest.

HOOFDSTUK I

STEDEBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Afdeling I : Handelingen en werken onderworpen
aan een stedebouwkundige vergunning

Artikel 80 dat artikel 44 van de organieke wet
vervangt, geeft een duidelijkere opsomming van de

TITREffl

DES PERMIS ET CERTIFICAT

Ce titre, dans un souci de coherence, restructure
1'essentiel des dispositions de la loi organique relatives
au permis de batir, au permis de lotir, au certificat
d'urbanisme ainsi qu'a la procedure de delivrance
desdits permis et certificat.

CHAPITRE I

PERMIS D'URBANISME

Section I" : Actes et travaux
soumis a permis d'urbanisme

L'article 80, appele a remplacer 1'article 44 de la loi
organique, enumere de maniere plus precise les actes
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handelingen en werken die aan een voorafgaande
vergunning onderworpen worden. Deze vergunning
heet voortaan « stedebouwkundige vergunning » en
niet meer « bouwvergunning », rekening houdend
met de veelsoortigheid van de handelingen en werken
onderworpen aan een vergunning.

Onder de nieuwe bepalingen van artikel 80 dient te
worden onderstreept dat de reclame-inrichtingen en de
uithangborden aan een voorafgaande vergunning
onderworpen zijn.

Artikel 80 verduidelijkt eveneens bet begrip van
« verbouwen ».

Overigens wordt de gehele of gedeeltelijke wijziging
Van het gebruik van een gebouw dat thans aan een
vergunning wordt onderworpen krachtens de bouw-
verordeningen van de Brusselse agglomeratie, als een
handeling, onderworpen aan een voorafgaande ver-
gunning op basis van artikel 80, speciaal bedoeld
wordt. De bedoeling is een ordonnantiegrondslag te
verschaffen aan deze verplichting (die vandaag onder
de gemeentelijke bevoegdheid valt) in navolging met
hetgene dat door decreet in de andere gewesten werd
geregeld.

Het gewoonlijke gebruik van een stuk grond voor :
het opslaan van materialen en afval, het parkeren van
voertuigen en van onder meer wagens of aanhangwa-
gens voor reclamedoeleinden wordt eveneens onder-
worpen aan de verplichting een uitdrukkelijke vergun-
ning te bekomen.

et travaux soumis a permis prealable. Ce permis
s'appelle dorenavant permis d'urbanisme et non plus
permis de batir en raison, precisement de la diversite
des actes et travaux soumis a permis.

Parmi les impositions nouvelles apportees par 1'arti-
cle 80, il convient de souligner Ie fait que les dispositifs
de publicite et les enseignes sont soumis a permis
prealable.

L'article 80 precise egalement ce qu'il faut entendre
par transformation a apporter a un batiment.

Par ailleurs, la modification d'utuisation du tout ou
partie d'un immeuble, actuellement soumise b pernus
en vertu du reglement de la batisse de 1'Agglomeration
de Bruxelles, est specifiquement visee comme un acte
soumis b permis prealable sur base de I'article 80. II
s'agit de donner un fondement d'ordonnance a cette
obligation (qui aujourdhui est de la competence com-
munale) a 1'instar de ce qui a ete fait par decret dans
les autres Regions.

Enfin, est egalement visee par {'obligation de 1'ob-
tention du permis expres, 1'utilisation habituelle d'un
terrain : pour Ie depot de materiaux et dechets, pour Ie
stationnement de vehicules et notamment des vehicu-
les ou remorques destinees a des fins publicitaires.

Afdeling II: Afwijkingen

Artikel 82 bevat geen wijziging tegenover artikel 51
van de organieke wet.

Section II: Derogations

L'article 82 n'apporte aucun changement par rap-
port a I'article 51 de la loi organique.

Afdeling m : Stedebouwkundige lasten

Krachtens artikel 83 wordt het opieggen van stede-
bouwkundige lasten, thans voorzien bij de afgifte van
de verkavelingsvergunningen, nu ook van toepassing
voor de afgifte van stedebouwkundige vergunningen.

De meest opgelegde last inzake verkavelingsvergun-
ning is immers de uitvoering van de toegangswegen
van de verkaveling en de kosteloze afstand ervan.

Nu stelt men vast dat in de praktijk een verkaveling
in de stedebouwkundige en niet in de juridische zin
dankzij een collectieve bouwvergunning mogelijk is. In
dit geval kan de organieke wet geen stedebouwkun-
dige lasten opieggen voor de verwezenlijking van deze
verkaveling door middel van een collectieve bouwver-
gunning.

Section ffl : Charges d'urbanisme

L'article 83 etend Ie mecanisme de I'imposition de
charges d'urbanisme, prevu actuellement b 1'occasion
de la delivrance des permis de lotir, a la delivrance des
permis d'urbanisme.

En effet, en matiere de permis de lotir, la charge la
plus couranunent imposee est la realisation des voiries
de desserte du lodssement et leur cession gratuite.

Or, on constate que dans la pratique, un lotissement
au sens urbanistique et non juridique, peut se faire par
Ie biais d'un permis de batir collectif. Dans ce cas, la
loi organique ne permet pas d'imposer des charges
d'urbanisme a la realisation de ce lotissement par Ie
biais d'un permis de batir collectif.



A-108/1- 90/91 - 31 - A-108/1- 90/91

Daarom is het onontbeerlijk gebleken, dit mecha-
nisme van stedebouwkundige lasten ook op de stede-
bouwkundige vergunning toe te passen. Daardoor
zullen lasten die voor eike toestand specifiek zijn, b.v.
de aanleg van een speelplein of van verkeerslichten,...,
bij de afgifte van een stedebouwkundige vergunning
kunnen worden opgelegd.

C'est la raison pour laquelle il est apparu indispensa-
ble d'etendre ce mecanisme de charges d'urbanisme au
permis d'urbanisme. Cela permettra d'imposer, a
1'occasion de la delivrance d'un permis d'urbanisme
des charges specifiques a chaque situation telles que,
par exemple, la realisation d'un espace de jeux, la pose
de feux de signalisation,...

In het tweede lid wordt het mechanisme van het
kosteloze afstaan van de aangelegde uitrustingen
nader bepaald, zoals voorzien werd door een decreet
van het Vlaamse Gewest, ten einde sommige aarzelin-
gen inzake rechtspraak uit de weg te ruimen.

Dans Ie second alinea, Ie mecanisme de la cession
gratuite des equipements qui seraient ainsi realises est
specifiquement vise a 1'instar de ce qui a ete prevu par
un decret de la Region flamande et ce pour lever
certaines hesitations jurisprudentielles.

Afdeling IV : Vervalterinijn en verlenging Section IV : Peremption et prorogation

Artikel 84 verduidelijkt het vervahnechanisme waar-
van de termijn op twee jaar wordt gebracht met een
mogelijke verlenging tot een derde jaar. Deze verlen-
ging is ook toepasselijk op de aan publiekrechtelijke
rechtspersonen verleende vergunningen terwiji deze
soort vergunning thans niet mag worden verlengd.

L'article 84 precise Ie mecanisme de peremption
dont Ie delai est porte a deux ans avec une possibility
d'une prorogation pour une troisieme annee. Cette
prorogation est egalement applicable aux permis deli-
vres aux personnes de droit public alors que ce type de
permis ne peut actuellement etre proroge.

Het is immers gebleken dat de huidige termijn, d.i.
een jaar, verlengbaar een keer, geregeld te kort is
rekening gehouden met de nodige tijd voor de finan-
ciele planning van bepaalde operaties en voor de
aanduiding van de ondernemingen, onder meer wat de
openbare besturen betreft.

II est apparu, en effet, que Ie delai actuel d'un an,
renouvelable une fois, s'avere regulierement trop
court eu egard au temps necessaire au montage
financier de certaines operations et a la designation des
entreprises, et cela notamment pour les pouvoirs
publics.

Het vijfde lid stelt het zwijgen van de administra-
tieve overheid aangaande de aanvraag om verlenging
gelijk met een toestemming ten einde de vergunning-
houder niet te berokkenen die een aanvraag om
verlenging twee maanden voor het verval van de
geldigheidstermijn van de vergunning heeft ingediend
en geen antwoord heeft gekregen.

Le 5° alinea assimile Ie silence de 1'autorite adminis-
trative sur les demandes de prorogation ^ un accord et
ce afin de ne pas prejudicier le titulaire du permis qui,
ayant introduit sa demande de prorogation deux mois
avant 1'expiration du delai de validite du permis, n'a
pas obtenu de reponse.

Tenslotte wordt door het zesde lid het vervalmecha-
nisme van de vergunning bij onderbreking van de
werken gedurende meer dan een jaar ingevoerd. Het
gebeurt vaak dat werken stopgezet worden. In dit
geval maakt de organieke wet het niet mogelijk zich
tegen de hervatting van deze werken te verzetten zeifs
enkele jaren na de onderbreking, daar de vergunning
definitief is. Rekening houdend met het eventueel
verouderde karakter van de vergunning, gelet op de
ontwikkeling van de stedebouwkundige en architectu-
rale begrippen, blijkt het verval van deze soort vergun-
ningen nodig, te meer dat het geenszins op de afgifte
van een nieuwe vergunning vooruitloopt.

Enfin, 1'alinea 6 instaure le mecanisme de la
peremption du permis en cas d'interruption des tra-
vaux pendant plus d'un an. II n'est pas rare que des
travaux soient arretes. Dans ce cas, la loi organique ne
permet pas de s'opposer a leur reprise meme apres
plusieurs annees d'interruption, le permis etant
devenu definitif. Eu egard au caractere eventuelle-
ment obsolete du permis en raison de 1'evolution des
conceptions urbanistiques et architecturales, la
peremption de ce type de permis s'avere utile, d'autant
qu'elle ne prejuge en rien de la delivrance d'un
nouveau permis.
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Afdeling V : Vergunning van beperkte duur Section V : Permis a duree limitee

Artikel 85 maakt de beperking van de geldigheids-
duur van de vergunning toepasselijk voor onder meer
de reclame-inrichtingen en de uithangborden. Deze
bepaling is imperatief gelet op het vaak in de tijd
beperkte karakter van de opportuniteit, een bepaalde
reclame-inrichting op een bepaalde plaats in de stad
(werf,...) te machtigen.

Artikel 198 dat de verval bepaalt van de vergunning
die voor de inwerkingtreding van de ordonnantie
wordt verleend, heeft tot doel dat al deze termijnen
mettertij'd van beperkte duur worden. Dit artikel is in
verband te brengen met artikel 85.

Om te vermijden dat de « ratio legis » van dit
artikel aangetast wordt door de toekenning van ver-
gunningen van lange duur is het noodzakelijk gebleken
de Executieve ertoe te machtigen nadere regels voor
de toepassing van deze soort vergunning te bepalen.

L'article 85 etend Ie champ du permis a duree
limitee notamment aux dispositifs de publicite et aux
enseignes. Cette disposition s'impose en raison du
caractere souvent limite dans Ie temps de 1'opportunite
d'autoriser tel dispositif publicitaire a tel endroit de la
ville (chantier,...).

L'article 198 qui prevoit la peremption des permis
delivres avant la mise en vigueur de 1'ordonnance vise
a ce que, a terme, tous ces permis soient a duree
limitee et est & mettre en relation avec cet article 85.

Afin que la « ratio legis » de cet article ne soit battu
en breche par 1'octroi de permis de longue duree, il est
apparu necessaire d'autoriser 1'Executif a determiner
des modalites precises d'application pour ce type de
permis.

HOOFDSTUK II

VERKAVELINGSVERGUNNING

Dit hoofdstuk structureert de verstrooide bepalin-
gen van de organieke wet.

CHAPITRE II

DU PERMIS DE LOTIR

Ce chapitre structure les dispositions eparses de la
loi organique.

Afdeling I : Handelingen onderworpen
aan een verkavelingsvergunning

Artikel 86 geeft een definitie van het begrip van
verkavelingsvergunning, wat niet het geval is voor
artikel 56 van de organieke wet.

Section I" : Actes soumis
a permis de lotir

L'article 86 definit, ce que ne fait pas actuellement
1'article 56 de la loi organique, la notion de permis de
lotir.

Afdeling II : Gevolgen van de verkavelingsvergunning

Artikel 88 stelt duidelijk dat de verkavelingsvergun-
ning een verordenende waarde heeft, dit om de
rechtspraakverschillen over deze materie, onder meer
tussen de nederiandstalige en de franstalige kamers
van de afdeling administratie van de Raad van State uit
de weg te ruimen.

Artikelen 89 tot 93 nemen de bepalingen van de
organieke wet over.

Section BE: Effete du permis de lotir

L'article 88 mentionne clairement que Ie permis de
lotir a valeur reglementaire et ce pour mettre fin aux
divergences de jurisprudence sur cette question, en
particulier entre les chambres neeriandophones et
francophones de la section d'administration du Conseil
d'Etat.

Les articles 89 a 93 reprennent les dispositions de la
loi organique.

Afdeling III: Stedebouwkundige lasten

Naast het feit dat artikel 94 nauwkeuriger is inzake
financiele waarborgen verbonden aan de uitvoering
van de Stedebouwkundige lasten, wordt bet beginsel
van het kosteloze afstaan van de door de verkavelaar
aangelegde uitrustingen nader bepaald, zoals dit ook
in een decreet van het Vlaamse Gewest is voorzien.

Section III: Charges d'lirbanisnie

Outre Ie fait que 1'article 94 est plus precis en ce qui
concerne Ie depot des garanties faiancieres relatives a
la realisation des charges d'urbanisme. Ie principe de la
cession gratuite des equipements realise-s par Ie lotis-
seur est vise specifiquement a 1'instar de ce qui est
prevu par un decret de la Region flamande.
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Afdeling IV : Vervalterniijn Section IV : Peremption

Geen wijziging wordt in het vervalmechanisme van
de verkavelingsvergunningen aangebracht.

Artikel 95 bepaalt bovendien dat de verkavelings-
vergunning van rechtswege vervalt, d.i. onafhankelijk
van de procedure tot vaststelling van dit verval.

Aucun changement n'est apporte dans les mecanis-
mes de la peremption des permis de lotir.

L'article 95 precise en outre que la peremption du
permis de lotir s'opere de plein droit c'est-a-dire
independamment de la procedure de constat de cette
peremption.

Afdeling V : Wijziging van de verkavelingsvergunning Section V : Modification du permis de lotir

Het wijzigingsmechanisme van de verkavelingsver-
gunning wordt grotendeels gehandhaafd.

Artikel 102 stelt heel duidelijk dat de wijziging van
de verkavelingsvergunning geen gevolg heeft op de
vervaltermijn ervan.

Inderdaad, sommige verkavelaars, notarissen of
openbare mandatarissen denken ten onrechte dat de
wijzigende vergunning een nieuwe vervaltermijn van
vijf jaar mogelijk maakt. In deze hypothese zou eeh
aanvraag om een geringe wijziging voldoende zijn om
het vervalmechanisme te vernietigen dankzij de ver-
krijging van een wijzigende vergunning. Het bleek
bijgevolg nodig deze valse interpretatie uit de weg te
ruimen.

Le mecanisme de la modification du permis de lotir
est maintenu dans une large mesure.

L'article 102 mentionne clairement que la modifica-
tion du permis de lotir n'a aucun effet sur le delai de
peremption de celui-ci.

En effet, certains lotisseurs, notaires ou mandataires
publics estiment, a tort, que le permis modificatif fait
courir un nouveau delai de peremption de cinq ans. II
suffirait dans cette hypothese de demander une modifi-
cation de minime importance pour reduire a neant le
mecanisme de la peremption par 1'obtention d'un
permis modificatif. II est des lors apparu necessaire de
mettre un terme a cette interpretation erronee.

HOOFDSTUK m CHAPITRE III

INDIENING EN BEHANDELING VAN DE
VERGUNNINGSAANVRAGEN

EN BEROEPEN

Dit hoofdstuk aangaande de afgifteprocedure van de
vergunningen en de beroepen tegen de beslissingen
verbonden aan deze aanvragen neemt de thans vige-
rende mechanismen van de organieke wet grotendeels
over en herstructureert ze.

Er werd nochtans met de ervaring van de rechts-
spraak rekening gehouden om enkele wijzigingen aan
te brengen en zodoende sommige onduidelijkheden
van de thans van kracht zijnde tekst weg te ruimen.

Afdeling I : Indiening van de aanvraag

Artikel 106 brengt een belangrijke wijziging in het
indieningsmechanisme van de'aanvraag aan.

De organieke wet bepaalt dat indien de aanvraag bij.
het gemeentehuis wordt ingediend, een ontvangstbe-
wijs ervan dadelijk afgegeven wordt indien het dossier
volledig is.

In de praktijk is het bijna onmogelijk voor de
gemeenten tot deze controle over te gaan en dit bewijs
meteen af te geven.

DE L'lNTRODUCTION ET DE L'lNSTRUCTION
DES DEMANDES DE PERMIS

ET DES RECOUPS

Ce chapitre consacre a la procedure de delivrarice
des permis et des recours centre les decisions relatives
a ces demandes reproduit, pour 1'essentiel et en les
restructurant, les mecanismes actuellement en vigueur
dans la loi organique.

II a cependant ete tenu compte de 1'enseignement de
la jurisprudence pour apporter quelques modifications
susceptibles de lever certaines equivoques du texte
actuellement en vigueur.

Section I" : Introduction de la demande

L'article 106 apporte une modification importante
au mecanisme du depot de la demande.

La loi organique prevoit que lorsque la demande est
deposee a la maison communale, il en est delivre un
accuse de reception sur le champ, si le dossier est
complet.

Dans la pratique, il est quasiment impossible aux
communes d'operer cette verification et de delivrer sur
le champ cet accuse de reception.
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Daarom bepaalt artikel 106 dat bij bet indienen van
de aanvraag in bet gemeentehuis, enkel een ontvangst-
bericht dadelijk wordt afgegeven.

Het ontvangstbewijs moet binnen tien dagen na het
neerleggen van de aanvraag of na het versturen van de
aanvraag met een ter post aangetekende brief aan de
aanvrager worden toegestuurd. Dit principe vioeit uit
de rechtspraak voort.

Tenslotte bepaalt het laatste lid van artikel 106 dat
bij gebrek aan het ontvangstbewijs de procedureter-
mijnen vanaf de elfde dag met ingang van de indiening
van de vergunningsaanvraag berekend worden.

C'est la raison pour laquelle Particle 106 prevoit que
lors du depot de la demande k la maison communale,
seule une attestation de depot est delivree sur Ie
champ.

L'accuse de reception devra etre adresse au deman-
deur dans les dix jours soit du dep6t de la demande soit
de 1'envoi recommande a la poste. II s'agit la d'un
principe etabli par la jurisprudence.

Enfin, Ie dernier alinea de Particle 106 sanctionne
1'absence de delivrance d'accuse de reception en
faisant courir les delais de la procedure au terme du
onzieme jour a dater du depot de la demande de
permis.

Afdeling II : Effectenbeoordeling
in stedelijk milieu

Deze afdeling verduidelijkt dat het college van
burgemeester en schepenen voor de afgifte van het
ontvangstbewijs van de vergunningsaanvraag nagaat of
de aanvraag werd onderworpen aan de bepalingen
betreffende de milieu-effectenbeoordeling van
bepaalde openbare of particuliere projecten, overen-
komstig de Europese richtlijn van 25 juni 1985 en dit
bij gebrek aan andere teksten die toepasselijk zijn op
het gebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Section II : Evaluation des incidences
en milieu urbain

Cette section precise qu'avant de delivrer 1'accuse de
reception de la demande de permis. Ie college des
bourgmestre et echevins verifie si la demande est ou
non soumise aux dispositions relatives a 1'evaluation
des incidences de certains projets publics ou prives sur
1'environnement conformement a la directive euro-
peenne du 25 juin 1985 et ce en 1'absence d'autres
textes applicables au territoire de la Region de Bruxel-
les-Capitale.

Afdeling III : Speciale regelen van openbaarmaldng Section III: Mesures particulieres de publicite

Deze afdeling regelt op een systematische en uni-
forme wijze de speciale regelen van openbaarmaking
waaraan bepaalde vergunningsaanvragen onderwor-
pen zijn. Ze neemt de voornaamste bepalingen van het
koninklijk besluit van 5 november 1979'over.

Onder de nieuw geregelde materies dient te worden
vermeld dat wanneer het openbare onderzoek op
aanvraag van de gemachtigde ambtenaar wordt ver-
richt, moet het college van burgemeester en schepenen
dit onderzoek binnen tien dagen organiseren ten einde
eike vertraging te vennijden.

Cette section organise de maniere systematique et
uniforme les mesures particulieres de publicite aux-
quelles sont soumises certaines demandes de permis.
Elle integre 1'essentiel des dispositions de Parrete royal
du 5 novembre 1979.

Parmi les points nouvellement regles, signalons que
lorsque 1'enquete publique est demandee par Ie fonc-
tionnaire delegue. Ie college des bourgmestre et eche-
vins est tenu d'organiser cette enquete dans les dix
jours afin d'eviter tout retard.

Afdeling IV : Beslissing van het college
van burgemeester en schepenen

Net als de organieke wet bepaalt deze afdeling de
procedure naar gelang het goed, waarvoor de aanvraag
werd ingediend, zich in de omtrek van een bijzonder
bestemmingsplan of van een niet-vervallen verkave-
lingsvergunning bevindt of met.

Section IV : Decision do college
des bourgmestre et echevins

Cette section distingue, a 1'instar de la loi organique,
la procedure selon que Ie bien, objet de la demande,
est situe ou non dans Ie perimetre d'un plan particulier
d'affectation du sol ou d'un permis de lotir non
perime.



A-108/1- 90/91 - 35 - - A-10S/1 - 90/91

Artikel 113 bepaalt uitdrukkelijk dat bij gebrek aan
een bijzonder bestemmingsplan of aan een niet-verval-
len verkavelingsvergunning de vergunning.slechts op
conform advies van de gemachtigde ambtenaar kan
worden verleend, en dat dit advies uitdrukkelijk moet
zijn, overeenkomstig de rechtspraak van de Raad van
State.

Artikel 115 brengt wezenlijke wijzigingen aan de
kennisgeving van de beslissing van bet college van
burgemeester en schepenen omtrent de aanvraag en
ook aan de termijn van deze beslissing :
1° het eerste lid legt de gelijktijdige kennisgeving op

van deze beslissing aan de anvrager en aan de
gemachtigde ambtenaar om te vermijden dat de
vergunning door een voorafgaande kennisgeving
aan de aanvrager uitvoerende kracht krijgt voordat
de gemachtigde ambtenaar de vergunning kan
opschorten;

2° het tweede lid bepaalt de termijnen van deze
beslissing. Dit is de belangrijkste verandering in
vergelijking met de organieke wet.

Deze termijnen hangen van de vereisten van de
procedure af.

Zodoende wordt de termijn tot vijfenveertig dagen
beperkt indien het college van burgemeester en sche-
penen alleen, zonder voorafgaand advies van de
gemachtigde ambtenaar en zonder de speciale regelen
van openbaarmaking kan beschikken. De termijn van
vijfenzeventig dagen wordt gehandhaafd indien de
aanvraag hetzij het conforme advies van de gemach-
tigde ambtenaar hetzij de speciale maatregelen van
openbaarmaking vereist. Daarentegen wordt deze ter-
mijn tot honderd en vijf dagen gebracht indien de
aanvraag, naast de beslissing van het college, het
advies van de gemachtigde ambtenaar alsmede de
speciale regelen van openbaarmaking vereist;

3° het derde lid preciseert tenslotte dat deze termijnen
worden verlengd indien de behandeling van de
aanvraag gedeeltelijk gedurende de schoolvakantie
plaatsvindt.

Bovendien dient te worden vermeld dat de aanvra-
gen om stedebouwkundige vergunning en die om
verkavelingsvergunning aan dezelfde termijnen wor-
den onderworpen terwiji de organieke wet in een
verdubbeling van de termijnen voOr de verkavelings-
vergunningen voorzag.

Afdeling V : Schorsing en vernietiging
van de vergunning

Het beginsel van de schorsing en van de vernieting
van de vergunning werd van de organieke wet overge-
nomen.

L'article 113 mentionne expressement qu'en 1'ab-
sence de plan particulier d'affectation du sol ou de
permis de lotir non perime, Ie permis ne peut etre
delivre que de 1'avis conforme du fonctionnaire dele-
gue et que, conformement a la jurisprudence du
Conseil d'Etat, cet avis doit etre expres.

L'article 115 apporte des modifications substantiel-
les en ce qui concerne la notification de la decision du
college des bourgmestre et echevins sur la demande et
Ie delai dans lequel elle intervient :
1° 1'alinea premier impose la notification simultanee

de cette decision au demandeur et au fonctionnaire
delegue arin d'eviter que, par une notification
prealable au demandeur, Ie permis devienne execu-
toire avant que Ie fonctionnaire delegue puisse Ie
suspendre;

2° Ie deuxieme alinea distingue les delais dans lesquels
la decision doit intervenir. II s'agit de la modifica-
tion principale par rapport aux dispositions de la loi
organique.

Ces delais varient en fonction des exigences de la
procedure.

C'est ainsi que Ie delai sera reduit a quarante-cinq
jours lorsque Ie college des bourgmestre et echevins
peut statuer seui sans avis prealable du fonctionnaire
delegue et sans 1'organisation des mesures particulieres
de publicite. Le delai de septante-cinq jours est
maintenu lorsque la demande requiert soit 1'avis con-'
forme du fonctionnaire delegue, soit les mesures
particulieres de publicite. A 1'oppose, le delai est porte
a cent cinq jours lorsque la demande requiert, outre la
decision du college, 1'avis du fonctionnaire delegue et
les mesures particulieres de publicite;

3° le troisieme alinea specific enfin, que ces delais
sont augmentes si 1'instruction de la demande se
deroule partiellement durant les vacances scolaires.

Enfin, il convient de signaler que les demandes de
permis d'urbanisme et celles de permis de lotir sont
soumises aux memes delais, alors que la loi organique
prevoyait un doublement des delais pour les permis de
lotir.

Section V : Suspension et annulation
du permis

Le principe de la procedure de suspension et d'annu-
lation du permis est repris de la loi organique.
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Rekening houdend met de administratieve dwangen
wordt de vemietigingstermijn nochtans van veertig op
zestig dagen gebracht. Bovendien neemt de Execu-
tieve haar beslissing op voorafgaand advies van het
Stedebouwkundig College, onafhankelijk orgaan
belast om de beslissing te verduidelijken.

Artikel 122 bepaalt hoe de Executieve of haar
gemachtigde ambtenaar de partijen zai horen indien de
gemeente verzoekt oro te worden gehoord ten einde de
rechten van de verdediging te vrijwaren.

Cependant, compte tenu des necessites de gestion
administrative. Ie delai d'annulation est porte de
quarante a soixante jours. De plus, 1'Executif prend sa
decision sur avis prealable du College d'Urbanisme,
organe independant charge d'eclairer la decision,

L'article 122 organise 1'audition par 1'Executif ou
son delegue des parties si la commune demande a etre
entendue afin de garantir les droits de la defense.

Afdeling VI : Aanhangigmaking
van de gemachtigde ambtenaar

De termijnen van de procedure tot aanhangigma-
king van de gemachtigde ambtenaar bij gebrek aan een
beslissing van het college van burgemeester en schepe-
nen binnen de toegestane termijn wordt gehandhaafd.

Het laatste lid van artikel 124 bepaalt dat de door de
gemachtigde ambtenaar verieende vergunning aan de
in artikel 113 bedoelde voorwaarden kan worden
onderworpen en afwijkingen krachtens de bepalingen
en binnen de perken van artikel 82 kan toestaan.

Section VI : Saisine
du fonctionaire delegue

La procedure de saisine du fonctionnaire delegue en
1'absence de decision du college des bourgmestre et
echevins dans Ie delai imparti est maintenue.

Le dernier alinea de 1'article 124 precise que Ie
permis delivre par le fonctionnaire delegue peut etre
assorti des conditions prevues b 1'article 113 et consen-
tir des derogations dans les limites de 1'article 82.

Afdeling VII : Beroep bij het Stedebouwkundig College Section VII : Recours an College d'Urbanisme

Deze afdeling voert een nieuw en belangrijk element
in. Het beroep geschiedt immers niet meer voor de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad maar voor
een nieuw en onafhankelijk orgaan, dat de vroegere
opdracht van de Bestendige Deputatie volledig over-
neemt.

Zoals bepaald wordt in geval van de veriening van
de vergunning door de aanhangiggemaakte ambte-
naar, bepaalt artikel 128 dat het Stedebouwkundig
College slechts afwijkingen mag toestaan binnen de
perken van artikel 82.

Cette section apporte un element nouveau et impor-
tant. Le recours n'est, en effet, plus porte devant la
Deputation permanente du conseil provincial mais
devant un organe nouveau et independant, le College
d'Urbanisme, qui reprend telle queue la mission
precedemment devolue a la Deputation permanente.

A 1'instar de ce qui est prevu lorsque le permis est
delivre par le fonctionnaire delegue sur saisine, 1'arti-
cle 128 specific que le College d'Urbanisme ne peut
consentir les derogations que dans les limites de
1'article 82.

Afdeling VIII : Beroep bij de Executieve

Deze afdeling neemt de thans vigerende bepalingen
van de organieke wet over.

Wanneer de gemachtigde ambtenaar nochtans in
beroep gaat tegen een. door het Stedebouwkundig
College afgegeven vergunning kan de Executieve haar
bevoegdheid de aanvrager te horen aan de gemach-
tigde ambtenaar niet overdragen daar deze de verzoe-
ker is.

Overigens mag de Executieve de bij artikel 82
bepaalde afwijkingen toestaan zeifs bij gebrek aan een
met redenen omkleed voorstel vanwege het college
van burgemeester en schepenen. Dit vrijwaart het
recht op beroep in zijn geheel.

Section VIII: Recours a 1'Executif

Cette section reprend les dispositions actuellement
en vigueur dans la loi organique.

Toutefois lorsque le fonctionnaire delegue introduit
un recours contre un permis delivre par le College
d'Urbanisme, 1'Executif ne peut deleguer son pouvoir
d'audition au fonctionnaire delegue, celui-ci etant le
requerant.

Par ailleurs, 1'Executif peut consentir les deroga-
tions prevues h 1'article 82 meme en 1'absence de
proposition motivee du college des bourgmestre et
echevins. Ceci garantit 1'integralite du droit de
recours.
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Afdeling IX : Vergunningen aangevraagd
door een publiekrechtelijke rechtspersoon
of betreffende werken van openbaar nut

Deze afdeling bepaalt in tegenstelling met de orga-
nieke wet die daarover zweeg, de afgifteprocedure
voor de indiening, de termijnen en de beroepen in
verband met de vergunningen

Artikel 135 bepaalt dat in tegenstelling met de
organieke wet de vergunningen betreffende inrichtin-
gen van openbaar nut die zich op het gebied van een
enkele gemeente bevinden door de gemachtigde amb-
tenaar worden afgegeven, dit met het oog op een
betere coOrdinatie over het hele Gewest.

Artikelen 136 en 142 regelen enerzijds de procedure
voor de indiening van de aanvraag en de afgifte van de
vergunning en anderzijds de nieuwe procedure voor de
beroepen tegen de beslissingen van de gemachtige
ambtenaar.

Artikel 143 neemt de bepalingen van het laatste lid
van artikel 43 van de organieke wet over. Dit artikel
van de organieke wet voorziet in de mogelijkheid een
vergunning te verlenen met het oog op het uitvoeren
van handelingen en werken van openbaar nut in strijd
met de verordenende voorschriften van de vigerende
plannen zodra er tot de wijziging van deze plannen
werd besloten. Om de transparantie van deze beslis-
sing te vrijwaren, bepaalt het artikel dat dergelijke
aanvragen aan de speciale regelen van openbaanna-
king worden onderworpen.

Section IX : Permis sollicites
par une personne de droit public

ou relatifs a des travaux d'utilite publique

Cette section precise, a Poppos6 de la loi organique
qui etait muette a ce sujet, la procedure de delivrance
des permis tant au niveau du depot de la demande, des
delais de delivrance du permis que des recours.

L'article 135 prevoit que contrairement a la loi
organique les permis relatifs a des installations d'utilit6
publique s'etendant sur Ie territoire d'une seule com-
mune sont delivres par Ie fonctionnaire delegue; ceci
vise a assurer une meilleure coordination ^ travers
toute la Region.

Les articles 136 a 142 organisent. d'une part la
procedure d'introduction de la demande et de la
delivrance des permis et d'autre part la procedure
nouvelle de recours contre les decisions du fonction-
naire delegue.

L'article 143 reprend, les dispositions du dernier
alinea de 1'article 43 de la loi organique qui prevoit la
possibility d'octroyer un permis en vue de la realisation
d'actes et travaux d'interet public, contraires aux
prescriptions reglementaires des plans en vigueur, des
que la modification de ces plans a ete decidee. Afin de
garantir la transparence de la decision, 1'article impose
de soumettre de telles demandes aux mesures particu-
lieres de publicite.

Afdeling XI : Bijzondere bepalingen
voor de verkavelingsvergunning

Artikelen 145 en 146 nemen de bepalingen van de
organieke wet over. Ten einde de procedures van
openbaar onderzoek nochtans te uniformeren is het
voorzien, de verkavelingsaanvraag in verband met de
wijziging, de afschaffing of de schepping van wegen
aan de speciale regelen van openbaarmaking te onder-
werpen terwiji de organieke wet in een specifiek
openbaar onderzoek voorzag.

Section XI : Dispositions particulieres
au permis de lotir

Les articles 145 et 146 reprennent les dispositions de
la loi organique. Toutefois, dans Ie but d'unifier les
procedures d'enquete publique, il est prevu de soumet-
tre les demandes de lotir impliquant la modification, la
suppression ou la creation de voiries, aux mesures
particulieres de publicite alors que la loi organique
prevoyait une enquete publique specifique. •

HOOFDSTUK IV

STEDEBOUWKUNDIG ATTEST

Terwiji het thans van kracht zijnde systeem twee
soorten stedebouwkundige attesten omvat : het attest
nr. 1 en het attest nr. 2 behoudt de ordonnantie de
benaming « stedebouwkundig attest » slechts voor het
huidige attest nr. 2.

CHAPITREIV

DU CERTIFICAT D'URBANISME

Alors que Ie systeme actuel est celui de deux
certificats d'urbanisme : n" 1 et n° 2, 1'ordonnance ne
qualifie plus de « certificat d'urbanisme » que Ie
certificat d'urbanisme n° 2 actuel.
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Afdeling I : Begrip

Artikel 147 geeft een duidelijke beschrijving van het
« stedebouwkundig attest » tegenover de stedebouw-
kundige vergunningen en de verkavelingsvergunnin-
gen.

Section I" : Notion

L'article 147 situe clairement Ie certificat d'urba-
nisme par rapport aux permis d'urbanisme et de lotir.

Afdeling 11 : Afgifteprocedure '

Artikelen 148 tot 151 regelen de afgifteprocedure
van de stedebouwkundige attesten en voorzien in de
mogelijkheid - wat een belangrijke nieuwigheid is -
dezelfde beroepsprocedures te gebruiken als die
bepaald voor de stedebouwkundige vergunningen en
verkavelingsvergunningen.

Section 11; Procedure de delivrance

Les articles 148 a 151 organisent la procedure de
delivrance des certificats d'urbanisme en permettant,
et ceci constitue une nouveaute importante, 1'utilisa-
tion des voies de recours prevues pour I'octroi des
permis d'urbanisme et de lotir.

Afdeling III : Gevolgen van
het stedebouwknndige attest

Artikel 153 verieent een geldigheid van twee jaar
aan het stedebouwkundige attest, rekening houdend
met enerzijds de omvang van de betroffen projecten en
anderzijds met het feit dat er in geen verienging wordt
voorzien.

Met het oog op het verlichten van de procedure,
worden de vergunningsaanvragen die op stedebouw-
kundige attesten volgen door artikel 154 van de
speciale regelen van openbaarmaking vrijgesteld
indien deze aanvragen geen nieuwe redenen bevatten
die dergelijke regelen zouden rechtvaardigen (inplan-
ting of andere afmetingen, wijziging van de aanvanke-
lijk geplande bestemming,...).

Section HI: Effets du
certificat d'urbanisme

L'article 153 accorde une validite de deux ans au
certificat d'urbanisme, eu egard d'une part a 1'impor-
tance des projets qui peuvent en faire 1'obJet et,
d'autre part, au fait qu'aucune prorogation n'est
prevue.

L'article 154, en vue d'alleger la procedure, dispense
des mesures particulieres de publicite les demandes de
permis qui font suite a des certificats d'urbanisme dans
la mesure ou ces demandes ne comportent pas de
motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures
(implantation ou gabarits differents, modification de
1'affectation prevue initialement, etc...).

TITEL IV

BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDE AARD

HOOFDSTUK I

STEDEBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN

Dit hoofdstuk neemt de bepalingen van de orga-
nieke wet betreffende de bouwverordeningen groten-
deels over.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I

DES REGLEMENTS D'URBANISME

Ce chapitre reprend, pour 1'essentiel, les disposi-
tions de la loi organique relatives aux reglements sur
les batisses.

Afdeling I : De gewestelijke stedebouwkundige
verordeningen

Artikel 155 vult de materies aan die door een
gewestelijke stedebouwkundige verordening geregeld
kunnen worden.

Section I" : Les reglements regionaux
d'urbanisme

L'article 155 complete les matieres qui peuvent etre
reglees par un reglement regional d'urbanisme.
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Het laatste lid past de toepasselijkheid van deze
verordeningen aan de gewestelijke specificiteit aan :
het maakt onder meer de uitwerking mogelijk van-
gewestelijke verordeningen die slechts op een deel van
het grondgebied van het Gewest toepasselijk zijn (dat
noemt men thans « een bouwverordening per
gebied »).

Artikel 156 organiseert een nieuwe procedure voor
de uitwerking van deze verordeningen; deze proce-
dure berust op hetzelfde stelsel als die voor de
plannen : openbaar onderzoek en advies van de
Gewestelijke Commissie voor de definitieve vaststel-
ling.

Afdeling 11 : De gemeentelijke stedebouwkundige
verordeningen

De bepalingen van deze afdeling richten een gelijk-
soortige procedure als die voor de gewestelijke veror-
deningen.

Artikel 160 bepaalt immers dat indien de goedkeu-
ring door de Executieve binnen de voorgeschreven
termijn niet plaats gevonden heeft, de verordening
wordt geacht te zijn goedgekeurd.

Het laatste lid bepaalt de bekendmaking bij uittrek-
sel in het Belgisch Staatsblad van het besluit houdende
goedkeuring van de gemeentelijke verordening of het
advies tot vaststelling van de goedkeuring. Deze
bekendmaking komt nog bij de andere bekendma-
kingswijzen waarin de gemeentelijke wet voorziet. Er
werd opportuun geacht in een ruimere openbaarma-
king van deze verordeningen te voorzien

Afdeling ni : Gevolgen van de gewestelijke
en gemeentelijke stedebouwkimdige

verordeningen

Artikel 161 bevestigd de preeminentie van de voor-
schriften van de plannen op de stedebouwkundige
verordeningen.

Artikel 163 herhaalt de voorschriften van de tweede
en de derde paragraaf van artikel 80 onverminderd het
door de Raad van State uitgebrachte advies. Het werd
beter geacht dit artikel te handhaven om de burger de
mogelijkheid te geven de verschillende bepalingen
betreffende de gevolgen van de stedebouwkundige
Verordeningen in dezelfde afdeling terug te vinden.

Afdeling TV : Wijziging van de gewestelijke
en gemeentelijke stedebouwkundige verordeningen

De wijzigingsprocedure van de stedebouwkundige
verordeningen is dezelfde als de vigerende procedure
voor de uitwerking van deze verordeningen.

Le dernier aliena adapte Ie champ d'application de
ces reglements a la specificite regionale : il permet
notamment 1'elaboration de reglements regionaux
applicables uniquement a une partie du territoire de la
Region (c'est ce que 1'on appelle aujourd'hui un
reglement de batisse zone).

L'article 156 organise une procedure d'elaboration
nouvelle de ces reglements; cette procedure est cal-
quee sur celle prevue pour les plans : enquete publique
et avis de la Commission regionale avant adoption
definitive.

Section n : Les reglements communaux
d'urbanisme

Les dispositions relatives a cette section prevoient
une, procedure similaire a celle prevue pour les regle-
ments regionaux.

L'article 160 dispose cependant que si 1'approbation
par 1'Executif n'est pas intervenue dans le delai
imparti, le reglement est repute approuve.

Le dernier alinea prescrit la publication par extrait
au Moniteur beige de 1'arrete approuvant le reglement
communal ou 1'avis constatant 1'approbation du regle-
ment. Cette publication intervient en plus des modes
de publication prevues par la loi communale. II a ete
juge opportun de donner une publicite plus large a ce
type de reglements.

Section DI : Effets des reglements
regionaux et communaux

d'urbanisme

L'article 161 confirme la preeminence des prescrip-
tions des plans sur les reglements d'urbanisme.

L'article 163 rappelle les dispositions des paragra-
phes deux et trois de 1'article 80 nonobstant 1'avis emis
par le Conseil d'Etat. fl a ete juge preferable de
maintenir cet article afin que le citoyen trouve, dans
une meme section du texte, les differentes dispositions
relatives aux effets des reglements d'urbanisme.

Section IV : Modification des reglements
regionaux et communaux d'urbanisme

La procedure de modification des reglements d'ur-
banisme est la meme que celle en vigueur pour leur
elaboration.
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HOOFDSTUK II

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN
DOOR DE OPENBARE BESTUREN

EN DE NOTARISSEN

CHAPITRE II

DES RENSEIGNEMENTS A FOURNIR
PAR LES POUVOIRS PUBLICS

ET LES NOTAIRES

Afdeling I : Stedebouwkundige inlichtingen

Artikel 165 regelt de afgifte van de stedebouwkun-
dige inlichtingen. Het gaat om een document dat gelijk
is met het vroegere Stedebouwkundige attest nr. 1.
waarin artikel 63 van de organieke wet voorzag.

Section P': Renseignements urbanistiques

L'article 165 organise la delivrance de renseigne-
ments urbanistiques. II s'agit d'un document similaire
a 1'ancien certificat d'urbanisme n°l prevu par 1'article
63 de la loi organique.

Afdeling II : Mededeling van de inlichtingen
en documenten

inzake planning en stedebouw

Deze afdeling regelt uitdrukkelijk de mededeling
van inlichtingen en documenten aan degenen die erom
vragen. Naast de afschriften en de uittreksels van
plannen en verordeningen slaat deze inlichting op de
ingedi'ende aanvragen om vergunningen en attesten en
op de inhoud van de verieende vergunningen en
attesten.

Artikelen 167, 168 en 169 beantwoorden aan de
voorschriften van de richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 7 juni 1990 (90/313/
EEG) betreffende de vrije toegang tot informatie
inzake milieu bij gebrek aan andere bepalingen toepas-
selijk op het grondgebied van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest. Artikel 4 van de richtlijn met betrek-
king tot de beroepsmogelijkheden voor iemand die
acht dat zijn verzoek om informatie ten onrechte werd
verworpen of genegeerd of geen voldoend antwoord
vanwege. de overheid heeft gekregen, bedoelt uitdruk-
kelijk het gerechtelijk of administratief beroep van de
nationale rechtsorde terzake. Maar in voorkomend
geval kunnen de beslissingen, genomen door de pver-
heid na verzoek om informatie, het voorwerp zijn van
een beroep, hetzij voor de Raad van State, hetzij voor
de hoven en rechtbanken van de gerechtelijke orde,
wat onder meer de verzoeken in kortgeding dekt.

Section II : Communication des informations
et documents en matiere

de planification et d'urbanisme

Cette section organise la communication des infor-
mations et documents aux personnes qui en font la
demande. Outre les copies et les extraits des plans et
reglements, cela couvre 1'information sur les demandes
de permis et de certificats introduites ainsi que sur Ie
contenu des permis et certificats delivres.

Les articles 167,168 et 169 repondent au prescrit de
la directive du conseil des communautes europeennes
(90/313/CEE) du 7 juin 1990 concernant la liberte
d'acces a 1'information en matiere d'environnement et
ce en 1'absence d'autres dispositions applicables au
temtoire de la Region de Bruxelles-Capitale. L'article
4 de la directive concernant les recours offerts a une
personne estimant que sa demande d'information a ete
abusivement rejetee ou negligee ou qu'elle n'a pas recu
une reponse satisfaisante de la part de 1'autorite
publique, vise expressement les recours judiciaire ou
administratif de 1'ordre juridique national en la
matiere. Or, dans Ie cas d'espece, les decisions prises
par les autorites publiques sur demande de renseigne-
ments peuvent faire Fobjet de recours soit devant Ie
Conseil d'Etat soit devant les Cours et Tribunaux de
1'Ordre judiciaire, ce qui couvre notamment les reque-
tes en referes.

Afdeling III: Inventaris van de niet-gebouwde
onroerende goederen

Artikel 63, tweede paragraaf van de organieke wet
bepaalt dat de gemeenten een inventaris moeten
bijhouden van alle niet-bebouwde percelen waarvoor
een verkavelingsvergunning bestaat of die zich bevin-
den in woongebieden voorzien door een plan van
aanleg. Artikel 170 neemt hetzelfde principe over en
legt een inventaris op voor alle niet-gebouwde
onroende goederen waarop bouwwerken kunnen wor-
den opgericht alsmede het permanent karakter van
deze inventaris.

Section III : Inventaire des inuneubles
non batis

Le paragraphe 2 de 1'article 63 de la loi organique
prevoit la tenue par les communes d'un inventaire de
toutes les parcelles a batir pour lesquelles il existe un
permis de lotir ou qui sont situees dans des zones
d'habitation prevues par un plan d'amenagement.
L'article 170 reprend le meme principe en elargissant
1'inventaire a tous les immeubles non batis susceptibles
de recevoir des constructions et en imposant le carac-
tere permanent de cet inventaire.
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Afdeling IV : Inlichtingen verstrekt
> door de notarissen

Artikel 171 neemt het in artikel 63bis-l van de
organieke wet bedoelde mechanisme over en legt in
het bijzonder de nadruk op de aanduiding van de
stedebouwkundige bestemming van het verkochte
goed. De ervaring heeft immers aangetoond dat de
onduidelijke aanduiding van de stedebouwkundige
bestemming van een goed in een authentieke akte
dikwijis problemen en geschillen kan veroorzaken.

Section IV : Informations
donnees par les notaires

L'article 171 reprend Ie mecanisme vise a 1'article
63bis-l de la loi organique en insistant tout particulie-
rement sur Ie caractere non equivoque de 1'indication
quant a la destination urbanistique du bien vendu.
L'experience montre en effet que souvent Ie caractere
imprecis de 1'indication de la destination urbanistique
d'un bien dans un acte authentique est a 1'origine de
problemes et de litiges.

HOOFDSTUK III

OPSCHORTING VAN DE UITVOERING
VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE

VERGUNNINGEN
EN DE VERKAVELINGSVERGUNNINGEN

Dit hoofdstuk neemt het mechanisme over waarbij
de Executieve de uitvoering van de stedebouwkundige
vergunningen en de verkavelingsvergunningen wegens
de conjunctuur kan opschorten.

CHAPITRE III

SUSPENSION DE L'EXECUTION
DES PERMIS D'URBANISME

ET DE LOTIR

Ce chapitre reprend Ie mecanisme permettant a
1'Executif de suspendre en raison de la conjoncture
1'execution des permis d'urbanisme et de lotir.

TITEL V TITRE V

MISDRIJVEN EN STRAFBEPALINGEN DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Een speciale titel behandelt de misdrijven en de
strafbepalingen en herstructureert grotendeels hoofd-
stuk III van titel IV omtrent de bepalingen van
verschillende aard van de organieke wet.

Overeenkomstig het advies van de afdeling wetge-
ving van de Raad van State blijyen meerdere bepalin-
gen van de organieke wet van kracht. Deze bepalingen
betreffen nationale bevoegdheden en mogen dienten-
gevolge in de ordonnantie niet worden overgeschre-
ven.

Un titre specifique est consacre aux infractions et
aux sanctions; il restructure substantiellement Ie cha-
pitre III du titre IV relatif aux dispositions diverses de
la loi organique.

Conformement a 1'avis de la section de legislation du
Conseil d'Etat, plusieurs dispositions de la loi organi-
que reglant des matieres ressortissant des competences
nationales restent en vigueur et de ce fait ne peuvent
etre reproduites dans 1'ordonnance.

HOOFDSTUK I

MISDRIJVEN

CHAPITRE I"

LES INFRACTIONS

Afdeling I : Handelingen
die als misdrijf gelden

In vergelijking met de organieke wet geeft arti-
kel 173 een preciezere opsomming van de handelingen
die als misdrijf gelden. Het is bij voorbeeld het geval
voor de uitvoering van werken die worden gemachtigd
na'verval van de vergunning of de handhaving van
bouwwerken, verricht na kennisgeving van het arrest
van de Raad van State dat de vergunning vernietigt.

Section I" : Actes constitutifs
d'infraction

L'article 173 enumere de maniere plus precise que
ne Ie fait la loi organique les actes constitutifs d'infrac-
tion. C'est Ie cas, par exemple, de la realisation des
travaux autorises apres la peremption du permis ou Ie
maintien de constructions realisees apres notification
de 1'arret du Conseil d'Etat annulant Ie permis.
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Afdeling II: Vaststelling van de misdrijven

Artikel 174 neemt de bepalingen van artikel 66 van
de organieke wet over.

Afdeling III : Procedures van staking
van de in overtreding verrichte

handeiingen en werken

Artikel 175 verduidelijkt de thans vigerende mecha-
nismen die bij artikel 68 van de organieke wet worden
geregeld.

Zo wordt de kennisgeving van het proces-verbaal
van vaststelling en van de bekrachtigingsbeslissing tot
staking van de werken duidelijk bepaald.

Elk bevel tot staking van de werken wordt immers
met altijd door een proces-verbaal vergezeld. Dit is het
geval voor de afbraak van een bijgebouw zonder
voorafgaande vergunning die vastgesteld wordt wan-
neer de afbraakwerken verricht zij'n.

Section n : La constatation des infractions

L'article 174 reprend les dispositions de 1'article 66
de la lot organique.

Section HI ; Procedures d'arret
des actes et travaux

commis en infraction.

L'article 175 precise les mecanismes actuellement en
vigueur et regis par 1'article 68 de la loi organique,

C'est ainsi qu'est clairement distinguee la notifica-
tion du proces-verbal de constat et celle de la confir-
mation de I'ordre d'arret des travaux.

En effet, tout constat d'infraction n'est pas suivi
d'un ordre d'arret des travaux. Ce sera Ie cas •de la
demolition d'une annexe sans permis prealable, cons-
tatee au moment ou les travaux de demolition sont
termines.

Afdeling IV : Ambsthalve uitvoering Section rV : Execution d'office

Artikel 178 richt een speciaal mechanisme van
ambsthalve uitvoering in indien de houder van een
vergunning van beperkte duur de plaats bij het verval
in de vorige staat niet heeft hersteld.

In het geval bij voorbeeld van de handhaving buiten
de duur van de vergunning van een reclame-inrichting
zou het gebrek aan ambtshalve uitvoering het open-
baar bestuur ertoe verplichten de inbreuk vast te
stellen en de plaats in de vorige staat verder te
herstellen op basis van artikelen 179 en volgende van
de ordonnantie, d.i. voor de burgerlijke of voor de
strafrechtelijke rechter. Dankzij deze ambtshalve uit-
voeringsmaatregel zai het openbaar bestuur de
reclame-inrichting meteen laten weghalen zonder op
het resultaat van de gerechtelijke procedure te moeten
wachten.

L'article 178 instaure une procedure particuliere
d'execution d'office si, dans 1'hypothese d'un permis
delivre pour une duree limitee, Ie titulaire du permis
n'a pas remis les lieux dans leur pristin etat, a la
survenance de la peremption.

Dans Ie cas, par exemple, du maintien d'un disposi-
tif de publicite au dela de la duree du permis, 1'absence
de mesures d'execution d'office obligerait Fautorite
publique a constater 1'infraction et poursuivre la
remise en etat des lieux sur base des articles 179 et
suivants de 1'ordonnance, c'est-a-dire devant Ie juge
penal ou civil. Par cette mesure d'execution d'office,
1'autorite publique pourra proceder a 1'enlevement
immediat du dispositif de publicite sans devoir atten-
dre Ie resultat de la procedure judiciaire.

HOOFDSTUKII CHAPITRE II

STRAFBEPALINGEN DES SANCTIONS

Met uitzondering van de bepalingen die de ordon-
nantie wegens de regels van bevoegdheidsverdeling
niet mag overnemen, neemt dit hoofdstuk de inhoud
van de organieke wet over en brengt de volgende
aanvullingen en wijzigingen aan.

Artikel 179 bepaalt een wezenlijke verhoging van de
boetes waartoe de overtreder kan worden veroordeeld
ten einde de afschrikkende uitwerking te verhogen.

A 1'exception des dispositions que 1'ordonnance ne
peut reproduire en vertu des regles de repartition de
competences, ce chapitre reprend Ie contenu de la loi
organique en y apportant les modifications et les
complements qui suivent.

L'article 179 prevoit une augmentation substantielle
du montant des amendes auxquelles peut etre con-
damne un contrevenant afin d'en accroitre 1'effet
dissuasif.
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Wat betreft de aanvullende straf houdende betaling
van een geldsom gelijk aan de meerwaarde bepaalt
artikel 180 ,de berekeningswijze van deze meerwaarde.
Dit is te meer verantwoord daar deze bepaling de
macht van de rechter afschaft die hem door de
organieke wet werd verleend, waarbij hij de overtreder
slechts tot de betaling van een bedrag kan veroordelen
dat een deel van de meerwaarde vertegenwoordigt.

L'article 180 prevoit, a propos de la sanction com-
plementaire a \a. penalite consistant dans Ie paiement
d'une somme representative de la plus-value, la deter-
mination des modes de calcul de ladite plus-value. Ceci
se justifie d'autant plus que cette disposition supprime
Ie pouvoir dont Ie juge dispose en vertu de la loi
organique de ne condamner Ie contrevenant qu'au
paiement d'une somme representative d'une partie de
la plus-value.

HOOFDSTUK III

OVERSCHRIJVING

Het mechanisme van artikel 69 van de organieke wet
wordt in artikel 184 volledig overgenomen.

Artikel 185 regelt een gelijkaardige overschrijving
van de in artikel 178 bedoelde vordering van het
college van burgemeester en schepenen of van de
gemachtigde ambtenaar ten einde de houder van een
vergunning van beperkte duur ertoe te verplichten de
plaats in de vorige staat te herstellen.

CHAPITRE III

TRANSCRIPTION

Le mecanisme de 1'article 69 de la loi organique est
repris tel quel a 1'article 184.

L'article 185 organise une transcription similaire de
la requisition visee a 1'article 178, ^ savoir celle
emanant du college des bourgmestre et echevins ou du
fonctionnaire delegue pour mettre en demeure le
titulaire d'un permis a duree limitee de remettre les
lieux dans leur pristin etat.

TITEL VI

SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK I

OPHEFFINGSBEPALINGEN

Artikel 186 geeft een opsomming van de bepalingen
van de organieke wet die voor het grondgebied van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest vigerend blijven.

Artikel 187 geeft een opsomming van de bepalingen
van de kaderwet van 15 juli 1970 houdende organisatie
en planning van de economische decentralisatie die
inzake gewestelijke planning niet meer van toepassing
zijn voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Artikelen 188 en 189 regelen de afschaffing van de
commissies van advies waarvan de opdrachten door de
Gewestelijke Commissie en de overlegcommissies
worden overgenomen.

Artikel 190 heft de twee algemene plannen van
aanleg op die nog toepasselijk op het grondgebied van
het Gewest waren. Deze maatregel is verbonden aan
de opheffing van het begrip zeif van het algemene plan
van aanleg.

TITREVI

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE P

DISPOSITIONS ABROGATOIRES

L'article 186 enumere les dispositions de la loi
organique qui restent en vigueur pour le territoire de la
Region de Bruxelles-Capitale.

L'article 187 enumere les dispositions de la loi cadre
du 15 juillet 1970 portant organisation de la planifica-
tion et de la decentralisation economique qui cessent
de s'appliquer a la Region de Bruxelles-Capitale en ce
qui concerne la planification regionale.

Les articles 188 et 189 reglent la suppression des
commissions consultatives dont les missions sont repri-
ses par la Commission regionale et les commissions de
concertation.

L'article 190 abroge les deux plans generaux d'ame-
nagement encore en vigueur sur le territoire de la
Region. II s'agit d'une mesure liee a la suppression du
concept meme du plan general d'amenagement.
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HOOFDSTUK II CHAPITRE 11

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikelen 191 en 192 regelen de vooriopige handha-
ving van de Regionale Comnussie van Advies voor
ruimtelijke Ordening en van de overlegcommissies.

Artikel 194 verduidelijkt de bepalingen ter vervan-
ging van het gewestplan van de Brusselse agglomera-
tie.

Artikel 195 verduidelijkt het stelsel dat voorzien is
voor de bijzondere plannen van aanleg, inbegrepen
deze die bij de inwerkingtreding van de ordonnantie
van kracht zijn.

Artikel 196 neemt de bepalingen van artikel 74 van
de organieke wet over daar de gemeenten nog steeds
geconfronteerd zijn met de vraag of oude verkavelin-
gen nog van kracht zijn.

Artikel 197 regelt de overgangspbepalingen betref-
fende de algemene en gemeentelijke bouwverordenin-
gen die bij de inwerkingtreding van de ordonnantie
van kracht zijn.

Zoals reeds eerder vermeld, voorziet artikel 198 in
het verval ten laatste op 31 december 1994 van alle
administratieve machtigingen en alle vergunningen
betreffende de reclame-inrichtingen en de uithangbor-
den die voor de inwerkingtreding van de ordonnantie
werden afgegeven. Dankzij deze maatregel is een
gelijke behandeling van alle vergunningen van deze
aard overeenkomstig hetzelfde nieuwe stelsel van
vergunning van beperkte duur mogelijk.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Les articles 191 et 192 reglent Ie maintien provisoire
de la Commission consultative regionale d'amenage-
ment et des commissions de concertation.

L'article 194 precise les dispositions prevues pour Ie
remplacement du plan de secteur de 1'agglomeration
bruxelloise.

L'artiele 195 precise Ie regime prevu pour les plans
particuliers d'amenagement en ce compris ceux qui
sont en cours d'elaboration au moment de 1'entree en
vigueur de 1'ordonnance.

L'article 196 reproduit 1'article 74 de la loi organique
dans la mesure ou les communes sont encore confron-
tees a la question de savoir si d'anciens lotissements
sont toujours en vigueur.

L'article 197 regle Ie sort des reglements generaux et
communaux sur les batisses en vigueur au moment de
1'entree en vigueur de 1'ordonnance.

Enfin, comme releve precedemment, 1'article 198
prevoit la peremption a la date du 31 decembte 1994
au plus tard, de tous les permis et autorisations
administratives relatifs aux dispositifs de publicite et
aux enseignes delivres anterieurement a 1'entree en
vigueur de 1'ordonnance. II s'agit d'une mesure desti-
nee a mettre tous les permis de ce type sous Ie meme
regime nouveau de permis a duree limitee.

De Minister-Voorzitter, Minister van Ruimtelijke
Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstel-
Img,

Charles PICQUE

De Staatssecretaris,

Robert HOTYAT

Le Ministre-President, Ministre de 1'Amenagement
du Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi,

Charles PICQUE

Le Secretaire d'Etat,

Robert HOTYAT
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VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE
ONDERWORPEN AAN HET AD VIES

VAN DE RAAD VAN STATE

AVANT-PROJET D'ORDONNANCE
SOUMIS A L'AVIS

DU CONSEIL D'ETAT

VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE

houdende organisatie van
de planning en de stedebouw

AVANT-PROJET D'ORDONNANCE

organique de la planification
et de 1'urbanisme

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,

Op voordracht van de Minister- Voorzitter, Minister van Ruimte-
lijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, en van
de Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister-Voorzitter,

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale,

Sur proposition du Ministre-President, Ministre de 1'Amenage-
ment du Territoire, des Pouvoirs subordonnes et de 1'EmpIoi, et du
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President,

BESLUIT :

De Minister-Voorzitter en de Staatssecretaris worden namens de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, belast met het indienen bij de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad van het ontwerp van ordonnantie
waarvan de tekst hierna volgt:

TITEL EEN

ALGEMENE BEPALINGEN

EERSTE HOOFDSTUK

DOELSTELLINGEN

Artikel 1

Onderhavige ordonnantie regelt een materie zoals bedoeld in
artikel Wlquater van de Grondwet.

ARRETE:

Le Ministre-President et Ie Secretaire d'Etat sont charges de
presenter au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, au nom de
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale, le projet d'ordon-
nance dont le texte suit :

TORE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

OBJECTIFS

Article 1"

La presente ordonnance regle une matiere visee, & 1'arti-
cle Wlquater de la Constitution.

Artikel 2 Article 2

De ontwikkeling van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, met
inbegrip van de ruimtelijke ordening, wordt vastgelegd door de
volgende gewestelijke en gemeentelijke plannen :
- het gewestelijke ontwikkelingsplan;
- het gewestelijke bestemmingsplan;
- het gemeentelijke ontwikkelingsplan;
- het bijzondere bestemmingsplan.

Deze ontwikkeling is zowel economisch, sociaal als esthetisch
opgevat en heeft tot doel het leefmilieu van het Gewest te
beschermen en te verbeteren, en de bodem zuinig te beheren.

Artikel 3

Bij de afgifte van de vergunningen en attesten zullen de adminis-
tratieve instanties alles in het werk stellen om de maatschappelijke
en economische vooruitgang met de kwaliteit van het leven te
verzoenen, en de inwoners van het gewest een waarborg te bieden
voor een harmonieuze ruimtelijke ordening.

Artikel 4

De Executieve legt de Brusselse Hoofdstedelijke Raad elk jaar bij
de bespreking van de begroting een verslag voor van de stand en de
vooruitzichten op het gebied van de ontwikkeling, de stedebouw en
de uitvoering van de gewestelijke en gemeentelijke plannen.

Le developpement de la region de Bruxelles-Capitale, en ce
compris 1'amenagement de son territoire, est fixe par les plans
regionaux et communaux suivants :
- le plan regional de developpement;
- le plan regional d'affectation du sol;
- le plan communal de developpement;
- le plan particulier d'affectation du sol.

Ce developpement est concu tant au point de vue economique,
social et esthetique que dans le but de preserver et d'ameliorer
1'environnement de la Region, et de gerer son sol avec parcimonie.

Article 3

Dans la delivrance des permis et certificats, les autorites admini-
stratives s'efforceront de concilier le progres social et economique et
la qualite de la vie en garantissant aux habitants de la region le
respect d'un amenagement hannonieux.

Article 4

L'Executif depose chaque annee sur le bureau du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale, a 1'occasion de la discussion du
budget, un rapport sur la situation et les previsions en matiere de
developpement et d'urbanisme, et sur 1'execution des plans regio-
naux et communaux.
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HOOFDSTUK II

GELDIGHEID EN GEVOLGEN VAN DE PLANNEN

Artikel 5

De Exeeutieve verleent de gewestelijke piannen en de gemeente-
lijke piannen bindende kracht.

Alle piannen hebben verordenende waarde. De bindende kracht
van de piannen wordt nauwkeuriger omschreven door de bijzondere
bepalingen die volgen. Zij blijven van kracht tot zij door andere
piannen worden vervangen. Dit kan gebeuren na een herziening, of
wanneer onderhavige ordonnantie bepaalt dat bepalingen volledig
of ten dele moeten worden opgeschort of opgeheven.

Artikel 6

De bepalingen van de piannen kunnen beperkingen op het
gebruik van de eigendom inhouden, met inbegrip van bouwverbod.

HOOFDSTUK III

MACHTIGING

Artikel 7

De Exeeutieve duidt de ambtenaren van het bestuur voor
ruimtelijke ordening en stedebouw aan, die zij machtigt tot de in
deze ordonnantie omschreven taken.

Deze ambtenaren worden verder als « geroachtigde ambtenaar »
aangeduid.

Artikel 8

De Exeeutieve bepaalt aan weike voorwaarden de natuurlijke dan
wel privaat-of publiekrechteiijke personen moeten beantwoorden
opdat zij erkend zouden kunnen worden voor het opstellen van
geroeentelijke ontwikkelingsplannen en bijzondere bestemmings-
plannen.

Artikel 9

De Exeeutieve bepaalt onder weike voorwaarden door het
Gewest subsidies worden verieend voor het opstellen van de
gemeentelijke piannen.

HOOOFDSTUK IV

INFORMATIE, OPENBAARMAKING
EN OPENBAAR ONDERZOEK

' Artikel 10

De bijzondere bepalingen van onderhavige ordonnantie en haar
uitvoeringsbesluiten vermelden in weike omstandigheden er een
openbaar onderzoek moet piaatsvinden en de burgers vooraf
gei'nformeerd moeten worden.

Article 11

De inlichtingen en adrnmistratieve documenteh die met onderha-
vige ordonnantie verband houden liggen ter inzage van de bevel-
king.

CHAPITRE II

VALIDITE ET EFFETS DES PLANS

Article 5

L'Executif confere force obligatoire aux plans regionaux et
communaux.

Tous les plans ont valeur reglementaire, Leur force obligatoire est
precisee, pour chacun d'eux, par ies dispositions particulieres qui
suivent. Ils demeurent en vigueur jusqu'au moment ou d'autres
plans leur sont substitues a la suite d'une modification ou dans les cas
oil la presente ordonnance prevoit la suspension ou 1'abrogation de
tout ou partie de leurs dispositions.

Article 6

Les prescriptions des plans peuvent impliquer des restrictions a
i'usage de la propriete, 1'interdiction de batir y comprise.

CHAPITRE III

DELEGATIONS

Article 7

L'Executif designe les fonctionnaires de I'administration de Pame-
nagement du territoire et de 1'urbanisnie qui sont delegues aux fins
precisees par la presente ordonnance.

Ceux-ci sont designes plus loin sous Ie titre de « fonctionnaire
delegue ».

Article 8

L'Executif determine les conditions dans lesquelles une personne
physique ou morale, publique ou privee, peut etre agreee aux fins
d'elaborer des plans communaux de developpement et des plans
particuliers d'affectation du sol.

Article 9

L'Executif fixe les conditions d'octroi de subventions, par la
Region, pour ['elaboration des plans communaux.

CHAPITRE IV

INFORMATION, PUBLICITE ET
-ENQUETES PUBL1QUES

Article 10

Les dispositions particulieres de la presente ordonnance et de ses
anretes d'execution precisent les situations qui necessitent 1'organisa-
tion d'une enquete publique et 1'information prealable des citoyeas.

Article II

Les informations et les documents administrati& en relation avec
la presente ordonnance sont accessibles au public.
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Artikel 12 . Article 12

De Executieve bepaalt de modaliteiten van het openbaar onder-
zoek, hierbij rekening houdend met de volgende elementen :
- tenminste de helft van de voorgeschreven termijn van een

openbaar onderzoek valt buiten de periode van de schoolvakan-
ties;

- de dossiers liggen tenminste een werkdag per week tot 20 uur ter
inzage;

- v66r afsluiting van het onderzoek bestaat de mogelijkheid om
mondeling bezwaar in te dienen;

- de mogelijkheid bestaat om technische uitleg te bekomen.

De Executieve of de gemeenten kunnen zeif beslissen over
bijkomende vormen van openbaarmaking en raadpleging.

De Executieve bepaalt onder weike voorwaarden subsidies wor-
den verieend voor het uitvoeren van de bepalingen van onderhavige
afdeling.

L'Executif determine les modalites des enquetes publiques,
compte tenu notamment des elements suivants :
- la moitie au moins du delai present d'une enquete publique se

situe en dehors des periodes de vacances scolaires;

- les dossiers sont'accessibles jusqu'a 20 heures au moins un jour
ouvrable par semaine;

- la possibilite d'exprimer verbalement les reclamations est offerte
avant la cloture de 1'enquete;

- la .possibilite d'obtenir des explications techniques est assuree.

L'Executif ou les communes peuvent decider de toutes formes
supplementaires de publicite et de consultation.

L'Executif fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise
en oeuvre des dispositions de la presente section.

HOOFDSTUK V CHAPITRE V

ADVIESCOMMISSIES COMMISSIONS CONSULTATIVES

Artikel 13 Article 13

Voor het ganse Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt een
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie opgericht, hierna « de
Gewestelijke Commissie » genoemd.

De Gewestelijke Commissie is belast met het uitbrengen van een
met redenen omkleed advies over de ontwerpen van gewestelijk
ontwikkelingsplan, van gewestelijk bestemmingsplan en van
gemeentelijke ontwikkelingsplannen.

Een bijiage bij dit advies moet alle meningen weergeven die
tijdens de werkzaamheden naar voor werden gebracht. Dit advies en
de bijhorende bijiage zijn openbaar.

De Gewestelijke Commissie overhandigt de Executieve elk jaar
een verslag over haar activiteiten, alsook over de stand van zaken en
de vooruitzichten inzake planning.

De Gewestelijke Commissie kan bij de Executieve opmerkingen
maken of suggesties voordragen over de uitvoering of de aanpassing
van de plannen waarover zij zich moet uitspreken.

Zij stelt algemene richtlijnen voor in verband met het voorberei-
den en opstellen van ontwikkelings-en bestemmingsplannen.

De Executieve kan alle kwesties met betrekking tot de ontwikke-
ling van het gewest aan de Gewestelijke Commissie voorleggen.

De Gewestelijke Commissie kan zich onderverdelen in gespeciali-
seerde secties.

De Executieve bepaalt de regels voor de samenstelling en de
working van de Gewestelijke Commissie.

Met uitzondering van hetgeen voorzien is in artikel 203, worden
de leden van de Gewestelijke Commissie aangesteld door de
Executieve bij eike volledige vemieuwing van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad en ten laatste op de Iste januari die volgt op deze
vemieuwing.

Artikel 14

De Gewestelijke Commissie wordt bijgestaan door een vast
secretariaat. Dit secretariaat organiseert elk openbaar onderzoek
dat voor de gewestelijke plannen en voor de gemeentelijke ontwik-
kelingsplannen moet plaatsvinden, en bereidt het in artikel 13
bedoelde jaarverslag voor. Bovendien houdt het een register ter
inzage dat de door de Gewestelijke Commissie gegeven adviezen
bevat.

II est cree, pour 1'ensemble de la Region de Bruxelles-Capitale,
une Commission regionale de developpernent, ci-apres designee « la
Commission regionale ».

La Commission regionale est chargee de rendre un avis motive sur
les projets de plan regional de developpement, de plan regional
d'affectatibn du sol et de plans communaux de developpement.

En annexe de cet avis doivent apparaitre toutes les opinions qui
ont ete exprimees lors des travaux. Cet avis et son annexe sont
publics.

La Commission regionale remet annuellement a 1'Executif un
rapport sur ses activites.la situation et les previsions en matiere de
planification.

La Commission regionale peut, a 1'intention de 1'Executif, formu-
ler des observations ou presenter des suggestions quant a 1'execution
ou a 1'adaptation des plans dont elle a a connaitre.

Elle propose des directives generales pour la preparation et
1'etablissement des plans de developpement et d'affectation du sol.

En outre, 1'Executif peut soumettre a la Commission regionale
toute question relative au developpement de la region.

La Commission regionale peut se subdiviser en sections speciali-
sees.

L'Executif determine les regles de composition et de fonctionne-
ment de la Commission regionale.

A 1'exception de ce qui est prevu a 1'article 203, ses membres sont
designes par 1'Executif a chaque renouvellement complet du Conseil
de la Region de Bruxelles-Capitale et au plus tard Ie ler janvier qui
suit ce renouvellement.

Article 14

La Commission regionale est assistee d'un secretariat permanent.
II organise les enquetes publiques prevues pour les plans regionaux
et les plans communaux de developpement et prepare Ie rapport
annuel vise a 1'article 13. En outre, il tient a la disposition du public
un registre consignant les avis ernis par la Commission regionale.
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Artikel 15 Article 15

Voor eike gemeente van het Gewest wordt een Overlegcommissie
opgericht.

II est cree, pour chacune des communes de la Region, une
Commission de concertation.

Alvorens een bijzonder bestemmingsplan en een onteigeningsplan
dat in uitvoering van een dergelijk plan wordt opgesteld, worden
aanvaard, is een voorafgaand advies van de Overlegcommissie
vereist. Dergelijk advies is eveneens vereist alvorens een stedebouw-
kundige vergunning of een stedebouwkundig attest wordt verleend,
telkens dit bij verordening is voorzien, of wanneer deze vergunflings-
of attestaanvragen aan de speciale regelen van openbaarmaking
werden onderworpen.

Son avis est requis prealablement a 1'adoption d'un plan particu-
lier d'affectation du sol et d'un plan d'expropriation pris en
execution d'un tel plan. 11 est egalement requis prealablement a la
delivrance d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois
qu'un reglement Ie prevoit, ou lorsque ces demandes de permis ou
de certificat ont ete soumises a des mesures particulieres de
publicite.

Op aanvraag van de Executieve, de gemachtigde ambtenaar of het
College van Burgemeester en Schepenen kan de Overlegcommissie
advies uitbrengen en alle nuttige voorstellen fonnuleren over alle
kwesties die betrekking hebben op de plaatselijke ruimtelijke
ordening.

Elle donne, a la demande de 1'Executif, du foactionnaire delegu€
ou du College des Bourgmestre et Echevins, des avis sur toutes les
questions ayant trait a 1'amenagement local et peut formuler a leur
sujet toutes propositions utiles.

De Executieve legt de regels vast voor de samenstelling, de
organisatie en de werking van de Overlegcommissies. Daarbij waakt
zij er over, dat de betrokken besturen hierin vertegenwoordigd zijn.
Bovendien zorgt zij ervoor dat de natuuriijke en rechtspersonen die
dit wensen, bij een openbaar onderzoek gehoord worden.

L'Executif arrete la composition, 1'organisation et les regles de
fonctionnement des Commissions de concertation . II veille, a cet
egard, a ce que les administrations concemees y soient representees.
II prevoit, en outre, I'audition des personnes physiques ou morales
qui en expriment Ie souhait, a 1'occasion d'une enquete publique.

De leden van de Overlegcommissies mogen geen advies uitbren-
gen over de vergunnings- of attestaanvragen die uitgaan van het
orgaan dat zij vertegenwoordigen.

Les membres des Commissions de concertation ne peuvent
emettre d'avis sur les demandes de permis ou de certificat emanant
de i'organe qu'ils representent.

Artikel 16 Article 16

De Executieve bepaalt onder weike voorwaarden aan de gemeen-
ten subsidies worden verleend voor de werking van de Overlegcom-
missies.

L'Executif fixe les conditions d'octroi aux communes de subven-
tions pour Ie fonctionnement des Commissions de concertation.

HOOFDSTUK VI CHAPITRE VI

STEDEBOUWKUNDIG COLLEGE COLLEGE D'URBANISME

Artikel 17 Article 17

Er wordt een Stedebouwkundig College opgericht waarbij beroe-
pen mogelijk zijn, overeenkomstig atdeling 6 van Hoofdstuk III,
Titel III van onderhavige ordonnantie.

II est institu6 un College d'urbanisme qui connatt des recours en
reformation, confonnement a la section 6 du chapitre III du Titre III
de la presente ordonnance.

Het Stedebouwkundig College bestaat uit drie, deskundigen
benoemd door de Executieve op een dubbele lijst van kandidaten
voorgedragen door de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. Drie
plaatsvervangers worden volgens dezelfde procedure aangeduid. De
opdrachten worden voor 5 jaar gegeven en zijn een maal hernieuw-
baar.

Le College d'urbanisme est compose de trois experts, nommes par
1'Executif sur une liste double de candidats presentes par la
Commission regionale de D^veloppenaent. Trois suppleants sont
desigaes de la meme maniere. Les mandats sont conferes pour cinq
ans et renouvelables une fois,

De Executieve bepaalt de organisatie en de werking van het
Stedebouwkundig College en de vergoeding van zijn leden. Ze geeft
delegatie aan ambtenaren van het Ministerie van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest die met het secretariaat van het College
worden belast.

L'Executif arrete 1'organisation et les regles de fonctionnement du
College d'urbanisme ainsi que la remuneration de ses membres. II
delegue des fonctionnaires du Ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale qui en assurent le secretariat.
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TrrELn
PLANNING

EERSTE HOOFDSTUK

GEWESTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN

TITREH

DE LA PLANIFICATION

CHAPITRE PREMIER

PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT

Afdeling 1 : Algemeen , Section 1 : Generalites

Artikel 18

Het gewestelijke ontwikkelingsplan is van toepassing op het
volledige grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Article 18

Le plan regional de developpement s'applique a 1'ensemble du
territoire de la Region de Bruxelles-Capitale.

Afdeling 2 : Inhoud Section 2 : Contenu

Artikel 19 Article 19

Het gewestelijke ontwikkelingsplan bepaalt : Le plan regional de developpement comporte :

1° de doelstellingen en prioriteiten inzake ontwikkeling, ruimtelijke
ordening inbegrepen, zoals die door economische, sociale,
verkeers- en muieubehoeften worden vereist;

2° de middelen die moeten worden aangewend om de vastgelegde
doelstellingen en prioriteiten te bereiken, onder meer door de
kartografische weergave van sommige van deze maatregelen;

3° de prioritaire interventiegebieden van het Gewest;

4° de wijzigingen die in overeenstemming met de aldus omschreven
doelstellingen moeten worden aangebracht aan het gewestelijke
bestemmingsplan, de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de
bijzondere bestemmingsplannen.

De uitvoeringsmodaliteiten van dit artikel worden door de Execu-
tieve vastgelegd.

1° les objectifs et les priorites de developpement, en ce compris
d'amenagement, requis par les besoms economiques, sociaux, de
deplacement et d'environnement;

2" l'enonc6 des moyens a mettre en oeuvre pour atteindre les
objectifs et priorites ainsi definis, notamment par 1'expression
cartographiee de certaines de ces mesures;

3° la determination des zones d'intervention prioritaire de la
Region;

4° les modifications qui devront etre apportees au plan regional
d'affectation du sol, aux plans communaux de developpement et
aux plans particuliers d'affectation du sol en fonction des
objectifs et des moyens ainsi precises.

L'Executif arrete les modalites d'execution da present article.

Afdeling 3 : Uitwerkingsprocedure

Artikel 20

De Executieve maakt het ontwerp van gewestelijk ontwikkelings-
plan op.

Eike afdeling van het bestuur en eike gewestelijke instelling van
openbaar nut voert de elementen aan die tot haar bevoegdheid
behoren.

De Executieve houdt de Gewestelijke Cominissie regelmatig op
de hoogte van de evolutie van de voorafgaande studies, en deelt haar
de resultaten mee. De Gewestelijke Commissie kan op elk ogenblik
opmerkingen maken of suggesties voordragen die zij nuttig acht.

De Executieve stelt het ontwerp van gewestelijk ontwikkelings-
plan vast in het jaar volgend op de installatie van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad. Dit ontwerpplan wordt van kracht vijftien
dagen nadat het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad werd
bekendgemaakt.

De Executieve organiseert een openbaar onderzoek. Dit onder-
zoek wordt aangekondigd door aanplakking in eike gcmeente van
het gewest, door een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten
minste drie franstalige en drie nederlandstalige dagbladen die in het
Gewest worden verspreid. In deze berichtgeving worden de begin-
en einddatum van het onderzoek venneld.

Section 3 : Procedure d'elaboration

Article 20

L'Executif elabore le projet de plan regional de developpement.

Chaque departement de 1'administration et chaque organisme
d'interet public regional foumit les elements lies a ses competences.

L'Executif informe regulierement la Commission regionale de
1'evolution des etudes prealables et lui en communique les resultats.
La Commission regionale peut a tout moment, formuler les observa-
tions ou presenter les suggestions qu'elle juge utiles.

L'Executif arrete le projet de plan regional de developpement
dans 1'annee qui suit 1'installation du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours
apres sa publication par extrait au Moniteur beige.

L'Executif organise une enquete publique. Celle-ci est annoncee
par voie d'affiches dans chacune des communes de la region, par avis
insere au Moniteur beige et dans au moins trois journaux de langue
francaise et trois journaux de langue neerlandaise diffuses dans la
Region. L'annonce precise les dates du debut et de la fin de
1'enquete.
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Na deze aankondigingen wordt bet ontwerpplan gedurende zestig
dagen ter inzage van de bevolking gelegd in het gemeentehuis van
eike gemeente van het gewest.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen de termijn van het
, onderzoek bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbe-
wijs ter kennis gebracht van het vast secretariaat van de Geweste-
Bjke Commissie.

Na het verstrijken van deze termijn beschikken de gemeenteraden
en de adviesorganen, waarvan de lijst door de Executieve werd
opgesteld, over een termijn van zestig dagen om hun advies te
geven. De adviezen die niet uitgebracht werden binnen deze terniijn
worden geacht gunstig te zijn,

Het ontwerpplan wordt samen met de bezwaren en adviezen
voorgelegd aan de Gewestelijke Commissie. De Gewestelijke Com-
missie brengt binnen zestig dagen na ontvangst van het volledige
dossier advies uit. Bij gebrek hieraan wordt haar advies geacht
gunstig te zijn.

Het advies van de Gewestelijke Commissie wordt aan de Execu-
tieve doorgezonden die het plan definitief vaststelt in het jaar
volgend op de goedkeuring van het ontwerpplan. Wanneer de
beslissing van de Executieve afwijkt van het advies van de Geweste-
lijke Commissie, moet deze met redenen omkleed zijn,

Apres que ces annonces aient ete faites, Ie projet de plan est
depose pendant soixante jours, aux fins de consultation par Ie public,
a la maison communale de chacune des communes de la region.

Les reclamations et observations sont adressees au secretariat
permanent de la Commission regionale dans Ie delai d'enquete sous
pli recommande a la poste, ou centre accuse de reception.

A 1'expiration de ee delai, les conseils communaux et les instances
consultatives dont la liste est etablie par 1'Executif, disposent d'un
delai de soixante jours pour rendre leurs avis. A 1'echeance, les avis
qui n'auraient pas ete emis sont reputes favorabies.

Le projet de plan est soumis a la Commission regionale accom-
pagne des reclamations et des avis. La Commission regionale emet
son avis dans les soixante jours de la reception du dossier complet,
faute de quoi cet avis est repute favorable.

L'avis de la Commission regionale est transmis H 1'Executif qui
arrete definitivement le plan dans 1'annee qui suit 1'approbation du
projet de plan. Lorsque 1'Executif s'ecarte de 1'avis de la Commis-
sion regionale, sa decision doit etre motivee.

Artikel 21 Article 21

De Executieve deelt het plan mee aan de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad, samen met het advies vande Gewestelijke Commissie en
de bijiage bedoeld in artikel 13.

Het plan treedt in werking vijftien dagen nadat het goedkeurings-
besluit bij uittreksel in het Beigisch Staatsblad werd bekendgemaakt,
waarbij tevens het in vorig lid bedoelde advies en de bijhorende
bijiage worden afgedrukt, en na bekendmaking van het volledig
genoemde goedkeuringsbesluit in het gemeentehuis. Deze bekend-
making kan ten vroegste dertig dagen na de in het vorige lid
bedoetde mededeling plaatsvinden.

L'Executif communique le plan au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale accompagne de 1'avis de la Commission regionale
et de 1'annexe visee sl 1'article 13.

Le plan entre en vigueur quinze jours apres la publication de
1'arrete d'approbation par extrait au Moniteur beige, iequel repro-
duit en meme temps 1'avis et 1'annexe visee a 1'alinea precedent et sa
publication complete & la maison communale. Cette publication peut
intervenir au plus t6t dans les trente jours de la communication visee
& 1'alinea precedent.

Afdeling 4 : Wijzigingsprocedure Section 4 : Procedure de modification

Artikel 22 Article 22

§ 1. De Executieve kan het gewestelijke ontwikkelingsplan wijzi-
gen.

§ 2. Indien de wijziging betrekking heeft op de bestemming van
de bodem, dan beslist de Executieve door middel van een met
redenen omkleed besluit.

Voor het overige gaat men tewerk zoals bepaald in de artikelen 20
en 21.

§ 3. Indien de bedoelde wijziging geen weerslag heeft op de
bestemming van de bodem, maakt de Executieve bij de Gewestelijke
Conunissie een ontwerp van wijziging aanhangig. De Gewestelijke
Commissie geeft binnen de dertig dagen haar advies. Gebeurt dit
niet, dan wordt dit advies geacht gunstig te zijn.

De Executieve stelt het plan definitief vast. Wanneef haar
beslissing afwijkt van het advies van de Gewestelijke Commissie,
moet deze met redenen omkleed zijn.

Voor het overige gaat men tewerk zoals bepaald in artikel 21.

§ I". L'Executif peut modifier le plan regional de developpement.

§ 2. L'Executif decide par arrete motive de la modification
lorsque celle-ci a des effets sur 1'affectation du sol.

Pour le surplus, il est procediS dans les tonnes prevues aux articles
20ef21.

§ 3. Lorsque la modification envisagee n'a pas d'effet sur 1'affec-
tation du sol, 1'Executif saisit la Commission regionale d'un projet
modificatif. La Commission regionale rend son avis dans les trente
jours. A defaut, son avis est repute favorable.

L'Executif arrete definitivement le plan. Lorsqu'il s'ecarte de
1'avis de la Commission regionale, sa decision doit etre motivee.

Pour le surplus, il est precede dans les formes prevues par 1'article
21.
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Afdeling 5 : Gevolgen van het gewestelijke ontwikkelingsplan

Artikel 23

Het ontwerpplan dat door de Executieve wordt vastgesteld, heeft
dezelfde bindende kracht en verordenende waarde als het defini-
tieve plan.

Het besluit waarmee de Executieve het ontwerpplan voorlopig
vaststelt, vermeldt weike bepalingen uit het van kracht zijnde
gewestelijke ontwikkelingsplan, het gewestelijke bestemniingsplan,
de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de bijzondere bestem-
mingsplannen geschorst zijn omdat zij niet overeenstemmen met het
ontwerp. Deze schorsing wordt opgeheven indien het gewestelijke
ontwikkelingsplan geen bindende kracht heeft verkregen binnen het
jaar nadat het ontwerpplan in working trad.

De bepalingen van het ontwerpplan die niet overeenstemmen met
de bepalingen van de in vorig lid opgesomde van kracht zijnde
plannen, hebben noch bindende kracht noch verordenende waarde.

Section 5 : Effets du plan regional de developpement

Article 23

Le projet de plan arrete par 1'Executif a meme force obligatoire et
valeur reglementaire que le plan definitif.

L'arrete de 1'Executif qui approuve provisoirement le projet de plan
precise les dispositions du plan regional de developpement, du plan
regional d'affectation du sol, des plans communaux de developpe-
ment et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur qui sont
suspendues car non conformes au projet. Cette suspension est levee
si le plan regional de developpement n'a pas acquis force obligatoire
dans l'ann6e de 1'entree en vigueur du projet de plan.

N'ont ni force obligatoire, ni valeur reglementaire, les dispositions
du projet de plan qui ne sont pas conformes & celles des plans en
vigueur reprises dans la liste visee ^ 1'alinea precedent.

Artikel 24 Article 24

Elk ontwerpplan van wijziging heeft dezelfde gevoigen op de van
kracht zijnde plannen, het gewestelijke ontwikkelingsplan inbegre-
pen, als het in artikel 23 bedoelde ontwerpplan. '

Tout projet de plan modificatif a les memes effets sur les plans en
vigueur, en ce compris le plan de dfiveloppement regional, que ceux
du projet de plan •vis6s a 1'article 23.

Artikel 25 Article 25

Het plan heeft bindende kracht en verordenende waarde inzake
de bepalingen die betrekking hebben op de bodembestemming.
Deze bepalingen worden in het plan vermeld.

Voor het overige is het plan richtinggevend.

Het toekennen van hulp aan natuurlijke, dan wel privaat-of
publiekrechtelijke personen mag slechts gebeuren in naleving van de
bepalingen van het plan, ook die met richtinggevende waarde.

Het gewestelijke ontwikkelingsplan verliest zijn uitwerking op het
einde van het jaar dat volgt op de volledige vernieuwing van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, met uitzondering van de bepalin-
gen die betrekking hebben op de bodembestemming.

Le plan a force obligatoire et valeur reglementaire dans ses
dispositions relatives a 1'affectation du sol. Ces dispositions sont
precisees dans le plan.

II est indicatif pour le surplus.

Toutefois, I'octroi d'aides a des personnes physiques ou morales,
privees ou publiques, ne peut se faire que dans le respect des
dispositions du plan, meme indicatives.

Le plan regional de developpement cesse d'operer ses effets au
terme de 1'annee qui suit le renouvellement complet du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale, a 1'exception des dispositions relati-
ves a 1'affectation du sol.

Artikel 26 Article 26

Het besluit waarmee de Executieve het plan vaststelt, vermeldt en
heft de bepalingen van het van kracht zijnde gewestelijke bestem-
mingsplan, de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de bijzondere
bestemmingsplannen op, die niet met dit plan overeenstemmen.

L'arrete de 1'Executif approuvant le plan abroge les dispositions
non conformes, qu'il enumere, du plan regional d'affectation du sol,
des plans communaux de developpement et des plans particuliers
d'affectation du sol en vigueur.

HOOFDSTUK 11

GEWESTELIJK BESTEMMINGSPLAN

CHAPITRE II

DU PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL

Afdeling 1 : Algemeen Section 1 : Generalites

Artikel 27

Het gewestelijke bestemmingsplan is van toepassing op het
volledige grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Article 27

Le plan regional d'affectation du sol s'applique a 1'ensemble du
territoire de la Region de Bruxelles-Capitale.
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Afdeling 2 : Inhoud Section 2 : Contenu

Artikel 28 Article 28

Het gewestelijke bestemmingsplan geeft een nadere omschrijving
van het gewestelijke ontwikkelingsplan en vult dit aan. Het vermeldt
met name :

1° de bestaande rechts- en feitelijke toestand;

2° de algemene bestemming van de verschiliende deien van het
grondgebied en de voorschriftett die erop betrekking hebben;

3° de maatregelen van aanleg voor de belangrijkste verkeerswegen;

4° de delen waar een bijzondere beschenning gerechtvaardigd is om
culturele, maatschappelijke, historische of esthetische redenen of
om redenen van milieubeschenning;

5° de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan de gemeente-
lijke ontwikkeiingsplannen en de bijzondere bestemmingsplan-
nen.

Het kan eveneens bevatten :

6° voorschriften van esthetische aard of betreffende de plaatsing en
omvang van de gebouwen.

De Executieve stelt de uitvoeringsmodaliteiten van onderhavig
artikei vast.

Le plan regional d'affectation du sol precise, en Ie compietant, ie
plan de developpement regional. II indique notamment:

1° la situation existante de fait et de droit;

2° 1'affectation generate des differentes zones du territoire et les
prescriptions qui s'y rapportent;

3° les mesures d'amenagement des principales voies de communica-
tion;

4° les zones oil une protection particuliere se justifie pour des
raisons culturelles, sociales, historiques, esthetiques ou de pro-
tection de 1'environnement;

5" les modifications qui devront etre apportees aux plans commu-
naux de developpement et aux plans particuliers d'affectadon du
sol,

II peut comporter en outre :

6" des prescriptions d'ordre esthetique ou relatives a ('implantation
et au volume des constructions.

L'Executif arrete les modalites d'execution du present article.

Artikel 29 Article 29

Het gewestelijke bestemmingsplan mag afwijken van het geweste-
lijke ontwikkelingsplan, indien hiertoe voldoende grondige redenen
zijn en onder de volgende voorwaarden :

1° het mag geen afbreuk doen aan de wezenlijke gegevens van het
bedoelde plan;

2° de afwijking moet gegrond zijn op nieuwe economische, sociaie,
culturele of milieu-behoeften die niet bestonden op het ogenblik
dat het hogere plan werd vastgesteld;

3° er moet worden aangetoond dat de nieuwe bestemming beant-
woordt aan de bestaande feitelijke mogelijkheden tot aanleg.

In dergeiijk geval houden de bepalingen van het gewestelijke
ontwikkelingsplan waarvan wordt afgeweken op te gelden.

Le plan regional d'affectation du sol peut deroger au plan regional
de developpement, moyennant due motivation et aux conditions
suivantes :

I" il ne peut etre porte atteinte aux donnees essentielles dudit plan;

2° la derogation doit etre motivee par des nouveaux besoins
economiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'exis-
taient pas au moment oil le plan superieur a ete approuve;

3° il doit etre demontre que 1'affectation nouvelle repond aux
possibilites d'amenagement existantes de fait,

En pareil cas, les dispositions du plan regional de developpement
auxquelles il est deroge cessent de produire lours effets.

Afdeling 3 : Uitwerlungsprocedure Section 3 : Procedure d'elaboratioii

Artikel 30 Article 30

Het ontwerp van gewestelijk bestemitringsplan wordt opgesteld
door het gewestelijke bestuur voor riiimtelijke ordening en stede-
bouw, op tussenkomst van de Executieve.

Eike afdeling van het bestuur en eike gewestelijke instelling van
openbaar nut voert de elementen aan die tot haar bevoegdheid
behoren.

De Executieve houdt de Gewestelijke Coaunissie regelmatig op
de hoogte van de evolutie van de voorafgaande studies, en deelt haar
de resultaten mee. De Gewestelijke Commissie kan op elk ogenblik
opmerkingen maken of suggesties voordragen die zij nuttig acht.

De Executieve stelt het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan
vast in het jaar volgend op de goedkeuring van het gewestelijke
ontwikfcelingsplan. Dit ontwerpplan wordt van kracht vijftien dagen
nadat het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad werd bekeadge-
maakt.

Le projet de plan regional d'affectation du sol est dressy par
1'administration regionale de 1'amenagement du territoire et de
1'urbanisme a 1'intervention de 1'Executif.

Chaque departement de 1'administratioa et-chaque organisme
d'interet public regional fournit les elements lies a ses competences.

L'Executif informe regulierement la Conunission regionale de
1'evolution des etudes prealables et lui en communique les resultats.
La Commission regionale peut, a tout moment, formuler les
observations ou presenter les suggestions qu'elle juge utiles.

L'Executif arrgte le projet de plan regional d'affectation du sol
dans 1'annee qui suit 1'approbation du plan regional de developpe-
ment. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours apres sa
publication par extrait au Moniteur beige.
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De Executieve organiseert een openbaar onderzoek. Dit onder-
zoek wordt aangekondigd door aanplakking in eike gemeente van
het gewest, door een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten
minste drie franstalige en drie nederlandstalige dagbladen die in het
gewest worden verspreid.

In deze berichtgeving worden de begin- en einddatum van het
onderzoek vermeld.

Na deze aankondigingen wordt het ontwerpplan gedurende zestig
dagen ter inzage van de bevolking gelegd in het gemeentehuis van
eike gemeente van het Gewest.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen de termijn van het
onderzoek bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbe-
wijs ter kennis gebracht van het vast secretariaat van de Geweste-
lijke Commissie.

Na het verstrijken van deze termijn beschikken de gemeenteraden
en de adviesorganen waarvan de lijst door de Executieve werd opge-
steld, over een termijn van zestig dagen om nun advies te geven. De
adviezen die niet uitgebracht werden binnen deze termijn worden
geacht gunstig te zijn.

Het ontwerpplan wordt samen met de bezwaren en adviezen
voorgelegd aan de Gewestelijke Commissie. De Gewestelijke Com-
missie brengt binnen zestig dagen na ontvangst van het volledige
dossier advies uit. Bij gebrek hieraan wordt haar advies geacht
gunstig te zijn.

Het advies van de Gewestelijke Commissie wordt aan de Execu-
tieve doorgezonden die het plan definitief vaststelt in het jaar
volgend op de goedkeuring van het ontwerpplan.

Wanneer de beslissing van de Executieve afwijkt van het advies
van de Gewestelijke commissie, moet deze met redenen omkleed
zijn.

L'Executif organise une enquete publique. Celle-ci est annoncee
par voie d'affiches dans chacune des communes de la region, par avis
insere au Moniteur beige et dans au moins trois journaux de langue
francaise et trois journaux de langue neerlandaise diffuses dans la
region.

L'annonce precise les dates du debut et de la fin de 1'enquete.

Apres que ces annonces aient et6 faites. Ie projet de plan est
depose pendant soixante jours, aux fins de consultation par Ie public,
& la maison communale de chacune des communes de la Region.

Les reclamations et observations sont adressees au secretariat
permanent de la Commission regionale dans Ie delai d'enquete sous
pli recommande a, la poste ou centre accuse de reception.

A 1'expiration de ce delai, les conseils communaux et les instances
consultatives dont la liste est 6tablie par 1'Executif, disposent d'un
delai de soixante jours pour rendre leurs avis. A 1'echeance, les avis
qui n'auraient pas ete emis sont reputes favorables.

Le projet de plan est soumis & la Commission regionale accom-
paga6 des reclamations et des avis. La Commission regionale emet
son avis dans les soixante jours de la reception du dossier complet,
faute de quoi cet avis est repute favorable.

L'avis de la Commission regionale est transmis & 1'Executif qui
arrete definitivement le plan dans 1'annee qui suit ['approbation du
projet de plan.

Lorsque 1'Executif s'ecarte de 1'avis de la Commission regionale,
sa decision doit etre motivee.

Artikel 31 Article 31

Het plan treedt in working vijftien dagen nadat het goedkeurings-
besluit bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt,
waarbij tevens het bij artikel 13 bedoelde advies van de Gewestelijke
Commissie en de bijhorende bijiage worden afgedrukt, en na
bekendmaking van het volledige genoemde goedkeuringsbesluit in
het gemeentehuis.

Le plan entre en vigueur quinze jours apres la publication de
l'arret6 d'approbation par extrait au Moniteur beige, lequel repro-
duit en meme temps 1'avis de la Commission rfigionale et 1'annexe
vis6e a 1'article 13, et sa publication complete a la maison commu-
nale.

Afdeling 4 : Wijzigingsprocedure Section 4 : Procedure de modification

Artikel 32

De Executieve kan bij een met redenen omkleed besluit overgaan
tot het wijzigen van het gewestelijke bestemmingsplan.

De procedure voor het wijzigen van het gewestelijke bestem-
mingsplan is onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 30 en
31.

Article 32

L'Executif peut decider, par arrete motive, de modifier le plan
regional d'affectation du sol.

La procedure de modification du plan regional d'affectation du sol
est soumise aux dispositions des articles 30 et 31.

Afdeling 5 : Gevolgen van het gewestelijke bestcnuningsplan Section 5 : Effete du plan regional d'affectation du sol

Artikel 33

Het ontwerpplan dat door de Executieve wordt vastgesteld heeft
dezelfde bmdende kracht en verordenende waarde als het defini-
tieve plan.

Article 33

Le projet de plan arrete par 1'Executif a meme force obligatoire et
valeur reglementaire que le plan definitif.
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Het besluit waarmee de Executieve het ontwerpplan voodopig
vaststelt, vermeldt weike bepalingen van het van kracht zijnde
gewestelijke bestemmingsplan, de gemeentelijke ontwikkelingsplan-
nen en de bi|zoadere bestemmingspiannen geschorst zijn omdat zij
niet overeenstemnien met het ontwerp. Deze schorsing wordt
opgeheven indien het gewestelijke bestemmingsplan geen bindende
kracht heeft verkregen binnen het jaar nadat het ontwerpplan in
werking trad.

De bepalingen van het ontwerpplan die niet overeenstemmen met
de bepalingen van de in vorig lid opgesomde van kracht zijnde
plannen, hebben noch bindende kracht noch verordenende waarde.

L'arrete de 1'Executif qui approuve provisoirement Ie projet de
plan precise les dispositions du plan regional d'affectation du sol, des
plans communaux de developpement et des plans particuliers
d'affectation du so! en vigueur qui sent suspendues car non
conformes au projet. Cette suspension est levee si Ie plan regional de
developpement n'a pas acquis force obligatoire dans 1'annee de
1'entree en vigueur du projet de plan.

N'ont ni force obligatoire, ni valeur reglementaire, les dispositions
du projet de plan qui ne sont pas conformes a celles des plans en
vigueur reprises dans ia liste visee a 1'alinea precedent.

Artikel 34

Elk ontwerpplan van wijziging heeft op het van kracht zijnde
gewestelijke bestemmingsplan, de gemeentelijke ontwikkelingsplan-
nen en de bijzondere bestemmingsplannen dezelfde gevolgen als het
bij artikel 33 bedoelde ontwerpplan.

Article 34

Tout projet de plan modificatif a les memes effets sur Ie plan
regional d'affectation du sol, les plans communaux de developpe-
ment et les plans particuliers d'affectation du sol en vigueur, que
ceux du projet de plan vises a 1'article 33.

Artikel 35

Het gewestelijke bestemmingsplan heeft bindende kracht en
verordenende waarde.

Article 35

Le plan regional d'affectation du sol a force obligatoire et valeur
reglementaire.

Artikel 36

Het besluit waarmee de Executieve het plan vaststelt, vermeldt en
heft de bepalingen van de van kracht zijnde gemeentelijke ontwikke-
lingsplannen en de bijzondere bestemmingsplannen op, die niet met
dit plan overeenstemmen.

Article 36

L'arrete de 1'Executif approuvant le plan abroge les dispositions
non conformes, qu'il enumere, des plans communaux de developpe-
ment et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.

HOOPDSTUK III

GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN

CHAPITRE III

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT

Afdeling 1 : Algemcen Section 1 ; Generalites

Artikel 37

Eike gemeente van het gewest neemt hetzij uit eigen beweging,
hetzij binnen de termijn die haar door de Executieve wordt
opgelegd, een gemeentelijk ontwikkelingsplan aan.

Article 37

Chacune des communes de la region adopte, soit d'initiative, soit
dans le delai qui lui est impose par 1'Executif, un plan communal de
developpement.

Afdeling 2 : Inhoud

Artikel 38

Het gemeentelijke ontwikkelingsplan geeft een nadere omschrij-
ving van de gewestelijke ontwikkelings- en bestemmingsplannen en
vuit ze aan. Het beschnjft voor het volledige grondgebied van de
gemeente ;

I" de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
2° de doelstellingen en prioriteiten inzake ontwikkeling zoals die

omwille van economische, sociale, verkeers- en milieubehoeften
vereist zijn;

3° de middelen die moeten worden aangewend om binnen de
grenzen van de gemeentelijke bevoegdheden de omschreven
doelstellingen en prioriteiten te bereiken;

4° •de maatregelen van aanleg en hun kartografische weergave in
overeenstemmmg met de in 2° genoemde doelsteilingen en de
maatregelen in verband met het verkeer;

Section 2 ; Contenu

Article 38

Le plan communa] de developpement precise, en les completant,
les plans regionaux de developpement et d'affectation du sol et
indique, pour I'ensemble du territoire de la commune :

1° la situation existante de droit et de fait;

2° les objectifs et les priorites de developpement requis par les
besoins economiques, sociaux, de deplacement et d'environne-
nient;

3° les moyens a mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et
priorites ainsi definis, dans les limites des competences commu-
nales;

4° les mesures d'amenagement ainsi que leur expression cartogra-
phiee en fonction des objectifs definis au 2° et les mesures

• relatives aux deplacements;
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5° de algemene bestemming van elk gebied en de prioritaire
interventiegebieden binnen de gemeente;

6" de wijzigingen die aan de in artikelen 47 en volgende bedoelde
bijzondere bestenuningsplannen moeten worden aangebracht.

De Executieve stelt de uitvoeringsmodaliteiten van onderhavig
artikel vast.

50 les affectations generales par zones et la determination des zones
d'intervention prioritaire de la commune;

6° les modifications a apporter aux plans particuliers d'affectation
du sol prevus aux articles 47 et suivants.

L'Executif arrete les modalites d'execution du present article.

Artikel 39 ' Article 39

De bepalingen van net gemeentelijke ontwikkelingsplan die
betrekking hebben op de bestemming van de bodem, mogen
afwijken van het gewestelijke ontwikkelingsplan en van het geweste-
lijke bestemmingsplan, indien hiertoe voldoende grondige redenen
zijn en onder de volgende voorwaarden :
1° het mag geen afbreuk doen aan de wezenlijke gegevens van de

genoemde plannen;
2° de afwijking moet gegrond zijn op nieuwe economische, sociale,

culturele of milieubehoeften die niet bestonden op het ogenblik
dat deze plannen werden vastgesteld;

3° er moet worden aangetoond dat de nieuwe bestemming beant-
woordt aan de bestaande feitelijke mogelijkheden tot aanleg.

In dergelijk geval houden de bepalingen van de gewestelijke.
ontwikkelings- en bestemmingsplannen waarvan wordt afgeweken
op te gelden.

Afdeling 3 : Uitwerkingsprocedure

Artikel 40

Eike gemeente vertrouwt de opstelling van haar geroeentelijke
ontwikkelingsplan toe aan een erkend ontwerper.

Er wordt een basisdossier opgesteld dat de volgende elementen
bevat;
- de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
- een uiteenzetting van de doelstellingen en prioriteiten van het

ontwikkelingsplan, in overeenstemming met de behoeften waar-
aan moet worden voldaan;

- een uiteenzetting van de middelen die moeten worden aange-
wend;

- de algemene ordeningsmaatregelen;
- het verband met de gewestelijke en gemeentelijke plannen.

Het basisdossier wordt voorgelegd aan de Gewestelijke Commis-
sie. Deze brengt advies uit na de besturen en organen te hebben
geraadpleegd, waarvan de lijst is vastgelegd in onderling akkoord
tussen de gemachtigde ambtenaar en de voorzitter van de Geweste-
lijke Commissie. De Gewestelijke Cbmmissie brengt binnen de
zestig dagen na ontvangst van het dossier advies uit, zo niet wordt
haar advies geacht gunstig te zijn.

Het dossier en het advies van de Gewestelijke Commissie, in
voorkomend geval vergezeld van een subsidie-aanvraag, worden
overgemaakt aan de Executieve.

De Executieve keurt het basisdossier goed binnen de zestig dagen
na ontvangst ervan. Deze goedkeuring kan voorwaardelijk zijn.

Indien de Executieve binnen de voorgeschreven termijn geen
beslissing neemt, wordt het basisdossier goedgekeurd. Deze stilzwij-
gende goedkeuring betekent echter niet dat de Executieve instemt
met de aanvraag tot subsidies. Hierover moet later een uitdrukke-
lijke beslissing worden genomen.

In het geval dat de goedkeuring uitdrukkelijk geweigerd wordt,
moet de beslissing van de Executieve met redenen omkleed zijn.

Les dispositions du plan communal de developpement relatives a
1'affectation du sol peuvent deroger au plan regional de developpe-
ment et au plan regional d'affectation du sol moyennant due
motivation et aux conditions suivantes :

1° il ne peut etre port6 atteinte aux donnees essentielles desdits
-. plans;
2° la derogation doit etre motivee par des nouveaux besoins

economiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'exis-
taient pas au moment ou ces plans ont et6 approuves;

3° il doit etre demontre que 1'affectation nouvelle repond aux
possibilites d'amenagement existantes de fait.

En pareil cas, les dispositions des plans riSgionaux de developpe-
ment et d'affectation du sol auxquelles il est deroge cessent de
produire leurs effets.

Section 3 : Procedure d'elaboration

Article 40

Chaque Commune confie a un auteur de projet agree 1'elaboration
de son plan communal de developpement.

II est etabli un dossier de base qui comporte :

- la situation existante de fait et de droit;
- l'expos6 des objectifs et des priorites de developpement requis par

les besoms a rencontrer;
i

- 1'expose des moyens a mettre en oeuvre;

- les mesures generales d'amenagement;
- les relations avec les plans regionaux et communaux.

Le dossier de base est soumis a la Commission regionale. Celle-ci
rend son avis apres avoir consulte les administrations et instances
dont la liste est arretee de commun accord par le fonctionnaire
delegue et le president de la Commission regionale. Celle-ci emet
son avis dans les soixante jours de la reception du dossier. A defaut,
son avis est repute favorable.'

Le dossier et 1'avis de la Commission regionale, accompagnes le
cas echeant d'une demande d'octroi de subventions, sont transmis a
1'Executif.

L'Executif approuve le dossier de base dans les soixante jours de
sa reception. Cette approbation peut etre conditionnelle.

A defaut de decision de 1'Executif dans le delai prescrit, le dossier
de base est approuve. Toutefois, ['approbation implicite n'emporte
pas accord de 1'Executif sur 1'octroi de subventions qui doit faire
1'objet d'une decision expresse ulterieure,

Au cas ou 1'approbation est expressement refusee, 1'arrete de
1'Executif est motive.
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Artikel 41 Article 41

De Gemeenteraad neemt vooriopig het ontwerpplan aan en
onderwerpt het aan een openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt
aangekondigd zowel door aanplakking als door een bericht in het
Belgisch Staatsblad en in ten minste drie franstalige en drie
nederiandstalige dagbladen, die in het gewest worden verspreid.

Het ontwerpplan wordt vervolgens gedurende dertig dagen ter
inzage gelegd in het gemeentehuis. Het begin en het einde van deze
termijn worden in de aankondiging aangegeven.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen deze termijn aan het
College van Burgemeester en Schepenen gericht en bij het proces-
verbaa! van sluitiag van het onderzoek gevoegd. Dit proces-verbaal
wordt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn door
het College opgesteld.

Le Conseil communal adopte provisoirement Ie projet de plan et
Ie soumet & enquete publique annoncee tant par affiches que par un
avis insere dans le Moniteur beige et dans au moins trois journaux dc
langue francaise et trois joumaux de langue neerlandaise diffuses
dans la region.

Le projet de plan est depose ensuite a la maison communale, aux
fins de consultation par le public, pendant un delai de trente jours,
dont le debut et la fin sont precises dans I'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees au College des
Bourgmestre et Echevins dans ce delai et annexees au proces-verbal
de cioture de 1'enquete. Celui-ci est dresse par le College dans ies
huit jours de 1'expiration du delai.

Artikel 42 Article 42

Het ontwerpplan wordt samen met de bezwaren, de opmerkingen
en het proces-verbaal van sluiting van het onderzoek binnen de
vijftien dagen na afsluiting van het onderzoek aan de Gewestelijke
Conunissie voorgelegd. Deze geeft haar advies binnen de dertig
dagen na ontvangst van het dossier.

Bij gebrek aaa advies binnen deze termijn, wordt, dit advies geacht
gunstig te zij'n.

De Gemeenteraad heeft, na het advies de Gewestelijke Commis-
sie, zestig dagen tijd om kennis te nemen van de resultaten van het
onderzoek en van het advies.

Daama kan de Gemeenteraad het plan definitief aannemen. In dit
geva! moet eike bepaling van de beslissing die van de tijdens het
onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen of van het advies
van de Gewestelijke Commissie afwijkt, met redenen omkleed zijn.

Ofwel kan de Gemeenteraad beslissen het plan te wij'zigen. In dit
geval wordt er in de vorm en binnen de termijnen die in artikel 41 en
in het onderhavige artikel worden beschreven, overgegaan tot een
nieuw onderzoek.

Le projet de plan est, avec Ies reclamations, Ies observations et le
proces- verbal de cioture de 1'enquete, soumis, dans Ies quinze jours
de la cioture de 1'enquete, h la Commission regionale. Celle-d emet
son avis dans Ies trente jours de la reception du dossier.

A defaut d'avis dans ce delai, celui-ci est repute favorable.

Dans Ies soixante jours qui suivent 1'avis de la Commission
regionale, le Conseil communal prend connaissance des resultats de
1'enquete et de 1'avis.

Soil il peut adopter definitivement le plan; dans ce cas, chaque
fois que sa decision s'ecarte des reclamations et observations emises
lors de 1'enquete, ou de 1'avis de la Commission regionale, sa
decision est motivee.

Soil il peut decider de le modifier; dans ce cas, il est precede ^ une
nouvelle enquete dans Ies formes et delais prevus a Particle 41 et au
pr6sent article.

Artikel 43 Article 43

Het gemeentelijke ontwikkelingsplan wordt goedgekeurd door de Le plan communal de developpement est approuve par 1'Executif.
Executieve.

De Executieve verleent haar goedkeuring binnen een termijn van
drie maanden. Deze termijn kan door een met redenen omkleed
besluit met drie maanden worden veriengd, Bij gebrek aan een
beslissing van de Executieve binnen de voorgeschreven termijnen,
wordt het plan goedgekeurd.

Wanneer de goedkeuring uitdmkkelijk wordt geweigerd, wordt
het besluit van de Executieve met redenen omkleed.

Het plan treedt in werking vijftien dagen nadat, op initiatief van
de meest gerede betrokken partij, het goedkeuringsbesluit of het
bericht tot vaststelling van de goedkeuring van het plan, bij
uittreksel, in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt en na de
volledige bekendmaking ervan in het gemeentehuis. Tegelijk maakt
het Belgisch Staatsblad ook het advies van de Gewestelijke Commis-
sie en de bijhorende bijiage bekend, bedoeld bij artikel 13.

Afdeling 4: Wyzigingsprocedure

Artikel 44

§ 1. De Gemeenteraad kan, mils toelating van de Executieve of
op verzoek van deze laatste, het gemeentelijke ontwikkelingsplan
wtjzigen in de bepalingen die geen gevolgen hebben op de bodem-
bestemming.

L'Executif accorde son approbation dans un delai de trois mois,
Ce delai peut etre prolonge de trois mois par arrete motive. A defaut
de decision de 1'Executif dans Ies delais prescrits, le plan est
approuve.

Au cas ou 1'approbation est expressement refusee, 1'arrete de
1'Executif est motive.

Le plan entre en vigueur quinze jours apres la publication , S
I'initiative de la partie concernee la plus diligente, par extrait au
Moniteiir beige de 1'arrete ou de 1'avis constatant 1'approbation du
plan et la publication complete a la maison communale. Le Monitew
beige reproduit, en meme temps, 1'avis de la Commission regionale
et 1'annexe visee a Particle 13,

Section 4 ; Procedure de modification

Article 44

§ I". Le Conseil communal peut, moyeimant autorisation de
1'Executif ou a la demande de celui-d, modifier le plan communal de
developpement dans ses dispositions qui n'ont pas d'effet sur
1'affectation du sol.
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In dit geval neemt de Gemeenteraad de wijziging aan nadat de
Gewestelijke Commissie hierover advies heeft uitgebracht binnen de
dertig dagen na ontvangst van het plan met de voorgestelde
wijzigingen. Voor het overige gaat men tewerk zoals bepaald bij
artikel 43.

§ 2. Wanneer de beoogde wijziging gevolgen heeft op de bodem-
bestemming, gaat men tewerk zoals bepaald bij artikelen 40 en
volgende.

Dans ce cas. Ie Conseil communal adopte la modification apres
avis de la Commission regionale, emis dans les trente jours de la
reception du plan modificatif. Pour Ie surplus, il est precede dans les
formes prevues a I'article 43.

§ 2. Lorsque la modification envisagee a des effets sur 1'affecta-
tion du sol, il est precede dans les formes prevues aux articles 40 et
suivants.

Afdeling 5 : Gevolgen van het gemeentelijke ontwikkelingsplan Section 5 : Les effets du plan communal de developpement

Artikel 45 • Article 45

Het plan heeft bindende kracht en verordenende waarde inzake
de bepalingen die betrekking hebben op de bodembestemming.
Deze bepalingen worden in het plan venneld.

Voor het overige is het plan richtinggevend.

Het toekennen van hulp aan natuuriijke, dan wel privaat-of
publiekrechtelijke personen mag slechts gebeuren in naleving van de
bepalingen van het plan, ook die met richtinggevende waarde.

Het gemeentelijke ontwikkelingsplan verliest zijn uitwerking op
het einde van het jaar dat volgt op de volledige vernieuwing van de
Gemeenteraad, met uitzondering van de bepalingen die betrekking
hebben op de bodembestemming.

Artikel 46

Het besluit waarmee de Executieve het plan goedkeurt, vermeldt
en heft de bepalingen van de van kracht zijnde bijzondere bestem-
mingsplannen op, die niet met dit plan overeenstemmen.

Le plan a force obligatoire et valeur reglementaire dans ses
dispositions relatives a 1'affectation du sol. Ces dispositions sont
precisees dans le plan.

II est indicatif pour le surplus.

Toutefois, I'octroi d'aides a des personnes physiques ou morales,
privees ou publiques, ne peut se faire que dans le respect des
dispositions du plan, meme indicatives.

Le plan communal de developpement cesse d'operer ses effets au
terme de 1'annee qui suit le renouvellement complet du Conseil
communal, a 1'exception des dispositions relatives a 1'affectation du
sol.

Article 46

L'an-ete de 1'Executif approuvant le plan abroge les dispositions
non conformes, qu'il enumere, des plans particuliers d'affectation du
sol en vigueur.

HOOFDSTUK IV

BIJZONDER BESTEMMINGSPLAN ,

Afdeling 1 : Algemeen

Artikel 47

Eike gemeente van het gewest neemt hetzij uit eigen beweging,
hetzij binnen' de termijn die haar door de Executieve wordt
opgelegd, bijzondere bestemmingsplannen aan.

CHAPITRE IV

DU PLAN PARTICULIER D'AFPECTATION DU SOL

Section I : Gencralites

Article 47

Chaque commune de la region adopte, soft d'.initiative, soil dans
le delai qui lui est impose par 1'Executif, des plans particuliers
d'affectation du sol.

Afdeling 2 : Inlioud • Section 2 : Contenu

Artikel 48 •• Article 48

Het bijzondere bestemmingsplan geeft een nadere omschrijving
van het gewestelijke ontwikkelingsplan, het gewestelijke bestem-
mingsplan en het gemeentelijke ontwikkelingsplan en vult ze aan.
Het beschrijft voor het gedeelte van het gemeentelijke grondgebied
dat het bestrijkt:
1° de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
2° de gedetailleerde bestemming van de verschillende gebieden en

de bepalingen die hierop betrekking hebben;
3° de voorschriften met betrekking tot de plaatsing, de omvang en

de esthetische aard van de gebouwen;
4" het trace van de verkeerswegen en de voorschriften die erop

betrekking hebben.

Le plan particulier d'affectation du sol precise en les completant le
plan regional de developpement, le plan regional d'affectation du sol
et le plan communal de developpement. U indique, pour la partie du
territoire communal qu'il determine :

1° la situation existante de fait et de droit;
2° 1'affectation detainee des diverses zones et les prescriptions qui

s'y rapportent;
3° les prescriptions relatives a 1'implantation, au volume et a

1'esthetique des constructions;
4° le trace des voies de communication et les prescriptions qui s'y

rapportent.
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Het plan wordt vergezeld van een ihemorie van toelichting zonder
verordenende waarde, een milieu-effectennota en, in voorkomend
geval, de milieu-^ffectenstudie, overeenkomstig de bepalingen van
de ordonnantie...

De Executieve stelt de uitvoeringsmodaliteiten van onderhavig
artikel vast.

Le plan est accompagne d'un expose des motifs, sans valeur
reglementaire, de la note des incidences du plan sur 1'environnement
et, s'il echet, de 1'etude des incidences conformement aux disposi-
tions de 1'ordonnance...

L'Executif arrete ies modalites d'execution du present article.

Artikel 49 Article 49

Hct bijzondere bestemmingsplan mag afwijken van het van kracht
zijnde gewestelijke ontwikkelingsplan, gewestelijke bestemmings-
plan en gemeentelijke ontwikkelingsplan, mits hiertoe voldoende
grondige redenen zijn en onder de volgende voorwaarden :
1° het mag geen afbreuk doen aan de wezenlijke gegevens van de

genoemde plannen;
2° de afwijking moet gegrond zijn op nieuwe economische, sociale,

cuiturele of mflieubehoeften die niet bestonden op het ogenblik
dat deze plannen werden vastgesteld;

3" er moet worden aangetoond dat de nieuwe bestemming beant-
woordt aan de bestaande feitelijke mogelijkheden tot aanleg.

In dergelijk geval houden de bepalingen van de genoemde
plannen waarvan wordt afgeweken op te gelden.

Le plan particulier d'affectation du so! peut deroger au plan
regional de developpement, au plan regional d'affectation du sol et
au plan communal de developpement en vigueur moyennant due
motivation et aux conditions suivantes :
1'' il ne peut etre porte atteinte aux donnees essentielles desdits

plans;
2° la derogation doit etre motivee par des nouveaux besoins

economiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'eris-
taient pas au moment ou ces plans ont ete approuves;

3° il doit etre demontre que i'affectation nouvelie repond aux
possibilites d'amenagement existantes de fait.

En pareil cas, Ies dispositions de ces plans auxquelles il est deroge
cessent de produire leurs effets.

Afdeling 3 ; Uitwerlflngsprocedure
^

Artikel 50

De gemeente besluit een bijzonder bestemmingsplan op te maken
en vertrouwt de opmaak ervan toe aan een erkend ontwerper.

Er wordt een basisdossier opgesteld dat de volgende elementen
bevat;
- de omtrek van het plan;
- de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
-Jeen uiteenzetting van de doelstellingen van de voorgestelde

ordening in overeenstemming met de behoeften waaraan moet
worden voldaan;

- een schema van de bestemmingen;
- een uiteenzetting van de voorschriften die nodig zijn om de

doelstellingen te bereiken;
- een milieu-effectennota, overeenkomstig de bepalingen van de

ordonnantie .,.;
- in voorkomend geval, de voorziene omtrek van het onteigenings-

plan dat het bijzonder bestemmingsplan vergezelt met het oog op
een goedkeuring gelijktijdig met het besternmuigsplan;

- het verband met de hogere plannen.

Het basisdossier wordt voorgelegd aan de Overiegcommissie.
Deze brengt advies uit na de besturen en organen te hebben
geraadpleegd, waarvan de lijst is vastgelegd in onderling akkoord
tussen de gemachtigde ambtenaar en de voorzitter van de Overieg-
commissie. Deze commissie brengt binnen de zestig dagen na
ontvangst van het dossier advies uit, zo niet wordt haar advies geacht
gunstig te zijn.

Het dossier en het advies van de Overiegcommissie, in voorko-
mend geval vergezeld van een subsidie-aanvraag, worden overge-
maakt aan de Executieve.

De Executieve keurt het basisdossier goed binnen de zestig dagen
na ontvangst ervan. Deze goedkeuring kan voorwaardelijk zijn.

Section 3 : Procedure d'elaboration

Article 50

La commune decide d'elaborer un plan particulier d'affectation du
sol et en confie 1'elaboration a un auteur de projet agree.

D est etabli un dossier de base qui comporte :

- le perimetre du plan;
- la situation existante de fait et de droit;
- 1'expose des objectifs, motives par Ies besoins a rencontrer, de

1'amenagement projete;

- un schema des affectations;
- 1'expose des prescriptions essentielles a la realisation des objectifs;

- une note d'incidences du plan sur 1'environnement, conformement
aux dispositions de 1'ordonnance...;

- s'il echet, ie perimetre projete du plan d'expropriation accompa-
gnant le plan particulier d'affectation du sol en vue de son
approbation simultanee au plan particulier;

- Ies relations avec Ies plans superieurs.

Le dossier de base est soumis a la Commission de concertation.
Ceile-ci rend son avis apres avoir consulte Ies administrations et
instances dont la liste est arretee de commun accord par le
fonctionnaire delegue et le president de la Commission de concerta-
tion. Celle-ci emet son avis dans Ies soixante jours de la reception du
dossier. A defaut, son avis est repute favorable.

Le dossier et 1'avis de la Commission de concertation, accompa-
gnes le cas echeant d'une demande d'octroi de subventions, sont
transmis a 1'Executif.

L'Executif approuve le dossier de base dans Ies soixante jours de
sa reception. Cette approbation peut etre conditionneile.
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Indien de Executieve binnen de voorgeschreven tennijn geen
beslissing neemt, wordt het basisdossier goedgekeurd. Deze stilzwij-
gende goedkeuring betekent echter niet dat de Executieve instemt
met de aanvraag tot subsidies. Hierover moet later een uitdrukke-
lijke beslissing worden genomen.

In het geval dat de goedkeuring uitdrukkelijk'geweigerd wordt,
moet de beslissing van de Executieve met redenen omkleed zijn.

A defaut de decision de 1'Executif dans Ie delai present. Ie dossier
de base est approuve. Toutefois, 1'approbation implicite n'emporte
pas accord de 1'Executif sur 1'octroi de subventions qui doit faire
1'objet d'une decision expresse ulterieure.

Au cas ou 1'approbation est expressement refusee, l'arret6 de
1'Executif est motive.

Artikel 51 Article 51

Tenminste een derde van de inwoners van achttien jaar en ouder,
die gedomicilieerd zijn in de door hen voorgestelde omtrek en de
belendende huizenblokken, kan aan de Gemeenteraad de opmaak
vragen van een bijzonder bestemmingsplan, overeenkomstig artike-
len 50, 52 en volgende.

Hetzelfde geldt voor de eigenaars die tenminste de helft van de
terreinen binnen de door hen voorgestelde omtrek bezitten.

Een dergelijke aanvraag, die bij een ter post aangetekende brief
aan het College, van Burgemeester en Schepenen wordt gericht,
moet tenminste bevatten :
- de omtrek van het voorgestelde plan;
- een uiteenzetting van de doelstellingen van de voorgestelde

ordering in overeenstemming met de behoeften waaraan moet
worden voldaan.

Het College van Burgemeester en Schepenen moet de aanvraag
ten laatste drie maanden na de neerlegging ervan aan de Gemeente-
raad voorleggen.

Indien de Gemeenteraad de aanvraag verwerpt, moet deze
beslissing met redenen omkleed zijn. Wordt de aanvraag aanvaard,
dan wordt de procedure overeenkomstig artikelen 50, 52 en vol-
gende ingezet.

Au moins un tiers des habitants domicilies, ages de dix-huit ans et
plus, du perimetre propose par eux et des tlots contigus, peut
demander au Conseil communal 1'elaboration, conformement aux
articles 50, 52 et suivants, d'un plan particulier d'affectation du sol.

II en est de meme pour les proprietaires possedant au moins la
moitie de la superficie des terrains contenus dans Ie perimetre
propose par eux.

Cette demande, adressee au College des Bourgmestre et Echevins,
par pli recommande a la poste, doit comporter au moins :

- Ie perimetre du plan propose;
- l'expos6 des objectifs, motives par les besoins a rencontrer, de

1'amenagement projete.

Le College des Bourgmestre et Echevins doit soumettre la
demande au Conseil communal au plus tard trois mois apres le dep6t
de celle-ci.

Si le Conseil communal rejette la demande, sa decision doit etre
motivee. S'il 1'accepte, la procedure est poursuivie conformement
aux articles 50, 52 et suivants.

Artikel 52

De Gemeenteraad neemt voorlopig het ontwerpplan aan en
onderwerpt het aan een openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt
aangekondigd zowel door aanplakking als door een bericht in het
Belgisch Staatsblad en in tenminste drie franstalige en drie neder-
landstalige dagbladen die in het gewest worden verspreid.

Het ontwerpplan wordt vervolgens gedurende dertig dagen ter
inzage gelegd in het gemeentehuis. Het begin en het einde van deze
termijn worden in de aankondiging aangegeven.

Bezwaren en opmerldngen worden binnen deze termijn aan het
College van Burgemeester en Schepenen gericht en bij het proces-
verbaal van sluiting van het onderzoek gevoegd. Dit proces-verbaal
wordt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn door
het College opgesteld.

Article 52

Le Conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et
le soumet a enquete publique annoncee tant par affiches que par un
avis insere dans le Moniteur beige et dans au moins trois journaux de
langue francaise et trois joumaux de langue neerlandaise diffuses
dans la region.

Le projet de plan est depose ensuite a la maison communale, aux
fins de consultation par le public, pendant un delai de trente jours,
dont le debut et la fin sont precises dans 1'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees au College des
Bourgmestre et Echevins dans ce delai et annexees au proces-verbal
de cl6ture de 1'enquete. Celui-ci est dresse par le College dans les
huit jours de 1'expiration du delai.

Artikel 53 Article 53

Het ontwerpplan wordt samen met de bezwaren, de opmerldngen
en het proces-verbaal van sluiting van het onderzoek binnen de
vijftien dagen na sluiting van het onderzoek aan de Overlegcommis-
sie voorgelegd. Deze geeft haar advies binnen de vijfenveertig dagen
na de sluiting van het onderzoek.

Bij gebrek aan advies binnen deze termijn, wordt dit advies geacht
gunstig te zijn.

De Gemeenteraad heeft, na het advies van de Overlegcommissie,
zestig dagen tijd om kennis te nemen van de resultaten van het
onderzoek en van het advies.

Le projet de plan est, avec les reclamations, les observations et le
proces-verbal de cl6ture de 1'enquete, sounds, dans les quinze jours
de la cl6ture de 1'enquete, a la Commission de concertation. Celle-ci
emet son avis dans les quarante-cinq jours de la cl6ture de 1'enquete.

A defaut d'avis dans ce delai, celui-ci est repute favorable.

Dans les soixante jours qui suivent 1'avis de la Commission de
concertation, le Conseil communal prend connaissance des resultats
de 1'enquete et de 1'avis.
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Daarna kan de Gemeenteraad het plan definitiefaannemen. In dit
geval moet eike bepaling van de beslissing die van de djdens het
onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen of van het advies
van de Overlegcommissie afwijkt, met redenen omkleed zijn.

Ofwel kan de Gemeenteraad besiissen het plan te wijzigen. In dit
geval wordt er in de vorm en binnen de termijnen die in artikel 52 en
in het onderhavige artikel worden beschreven, overgegaan tot een
nieuw onderzoek.

Soit il peut adopter defuutivement Ie plan; dans ce cas, chaque
fois que sa decision s'ecarte des reclamations et observations emises
lors do 1'enquete, on de 1'avis de la Commission de concertation, sa
decision est motivee.

Soil il peut decider de Ie modifier; dans ce cas, il est precede a une
nouvelle enquete dans les formes et deiais prevus a. 1'article 52 et au
present article.

Artikel 54 Article 54

Het bijzondere bestemmingsplan wordt goedgekeurd door de
Executieve. Deze kan haar goedkeuring van een bijzonder bestem-
mingsplan afhankelijk maken van het voorieggen van een onteige-
dingsplan.

De Executieve verieent haar goedkeuring binnen een termijn van
drie maanden. Deze tennijn kan door een met redenen omkleed
besluit met drie maanden worden veriengd. Bij gebrek aan een
beslissing van de Executieve binnen de voorgeschreven termijnen,
wordt het plan, met uitzondering van het bijbehorende onteigenings-
plan, goedgekeurd.

Wanneer de goedkeuring uitdrukkelijk wordt geweigerd, wordt
het besluit van de Executieve met redenen omkleed.

Het plan treedt in werking vijftien dagen nadat op initiatief van de
meest gerede betrokken partij, het goedkeuringsbesluit of het
bedcht tot vaststelling van de goedkeuring van het plan, bij uit-
treksei, in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt en na volledige
bekendmaking ervan in het gemeentehuis.

Le plan particuiier d'affectation du sol est approuve par 1'Execu-
tif. Celui-ei peut subordonner 1'approbation d'un plan particuiier
d'affectation du sol a la production d'un plan d'expropriation.

L'Executif accorde son approbation dans un delai de trois mois.
Ce delai peut etre prolonge de trois mois par arrete motive. A defaut
de decision de 1'Executif dans les deiais presents, ie pian est
approuve & I'exception du plan d'expropriation qui 1'accompagne.

Au cas ou 1'approbation est expressement refusee. 1'arrete de
1'Executif est motive.

Le plan entre en vigueur quinze jours apres la publication, &
1'initiative de la partie concernee la plus diligente, par extrait au
Monitew beige de 1'arrete ou de 1'avis constatant 1'approbation du
plan et sa publication complete & la maison communale.

Afdeling 4 : Wijzigingsprocedure Section 4 : Procedure de modSBcation

Artikel 55

De Gemeenteraad kan besiissen een biJzonder bestemmingspian
te wijzigen.

De Gemeenteraad gaat hierbij tewerk overeenkomstig artikelen
50, 52 en volgende.

Article 55

Le Conseil communal peut decider de modifier un plan particuiier
d'affectation du sol.

II precede conformenient aux articles 50, 52 et suivants.

Artikel 56

Aanvraag tot wijziging van een bijzonder bestemmingsplan kan
worden ingediend zoals bepaald bij artikel 51.

Article 56

Une demande de modification d'un plan particuiier d'affectation
du sol peut etre introduite dans les memes conditions que celies de
1'article 51.

Artikel 57

De bepalingen die de opstelling van de bijzondere bestemmiags-
plannen regelen, zijn ook van toepassing op him wijziging.

Article 57

Les dispositions reglant 1'etablissement des plans particuliers
d'affectation du sol sont applicables & leur modification.

Afdeling 5 : Opmaak en wijziging op initiatief van de Execntfeve

Artikel 58

De Executieve kan besiissen dat een bijzonder bestemmingsplan
wordt opgemaakt. Dit kan gebeuren hetzij bianen de bij artikel 19
bedoelde prioritaire interventiegebieden van het Gewest, hetzij met
het oog op het wijzigen of vernietigen van een verkavelings-
vergunning die met overeenstemt met plannen die later van kracht
zijn geworden, of die in tegenstrijd is met werken van openbaar nut.

Section 5 ; Elaboration et modification a 1'initiative de 1'Executif

Article 58

L'Executif peut decider 1'etablissement d'un plan particuiier
d'affectation du sol soit dans le perimetre des zones d'intervention
prioritaire de la'Region visees a 1'article 19, soit en vue de modifier
ou d'annuler un permis de lotir non conforme aux plans entres
posterieurement en vigueur ou s'opposant & des travaux d'interet
public,
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Artikel59 Article 59

De Executieve kan eveneens beslissen een bijzonder bestem-
iriingsplan te wijzigen wanneer een van de volgende voorwaarden is
vervuld :
1° het plan of de verkavelingsvergunning stemt niet meer overeen

met het gewestelijke ontwikkelingsplan, het gewestelijke bestem-
mingsplan en het gemeentelijke ontwikkelingsplan, die van
kracht zijn gcworden;

2" het plan of de verkavelingsvergunning is in tegenstrijd met
werken van openbaar nut;

3° het plan of de verkavelingsvergunning bevindt zich in een
prioritair interventiegebied van het Gewest, zoals bedoeld bij
artikel 19.

L'Executif peut egalement decider la modification d'un plan
particulier d'affectation du sol si une des conditions suivantes se
trouve remplie :
1" Ie plan ou Ie permis de lotir n'est plus conforme au plan regional

de developpement, au plan regional d'affectation du sol et au
plan communal de developpement, entres en vigueur;

2° Ie plan ou Ie permis de lotir s'oppose a des travaux d'interet
public;

3° Ie plan ou Ie permis de lotir se trouve dans une zone d'interven-
tion prioritaire de la Region visee a 1'article 19.

Artikel 60 Article 60

Wanneer de Executieve beslist tot het opmaken van een bijzonder
bestemmingsplan onder de voorwaarden die bedoeld zijn bij arti-
kel 58, dan verzoekt zij de Gemeenteraad in een met redenen
omkleed besluit, overeenkomstig de artikelen 48, 50, 52 en vol-
gende, tot het opmaken van het betrokken plan over te gaan.

Wanneer de Executieve beslist tot het wijzigen van een bijzonder
bestemmingsplan binnen de voorwaarden bedoeld bij artikel 59, dan
verzoekt zij de Gemeenteraad in een met redenen omkleed besluit,
overeenkomstig artikel 55, tot het wijzigen van het betrokken plan
over te gaan.

Lorsque 1'Executif decide ['elaboration d'un plan particulier
d'affectation du sol dans les conditions visees a 1'article 58, il invite Ie
Conseil communal, par arrete motive, a proceder a 1'elaboration
dudit plan confonnement aux articles 48, 50, 52 et suivants.

Lorsque 1'Executif decide de la modification d'un plan particulier
d'affectation du sol dans les conditions visees a 1'article 59, il invite Ie
Conseil communal, par arrete motive, a proceder a la modification
dudit plan confonnement a 1'article 55.

Artikel 61 Article 61

Wanneer de Gemeenteraad het verzoek van de Executieve heeft
verworpen of niet beantwoordt binnen de termijn die hem wordt
opgelegd, dan kan de Executieve zich in de plaats van de Gemeente-
raad stellen om het bijzondere bestemmingsplan op te maken of te
wijzigen.

De Executieve duidt hiervoor een ontwerper aan, die belast is met
het opstellen van een basisdossier overeenkomstig het 2de lid van
artikel 50.

Het basisdossier wordt op initiatief van de Executieve voorgelegd
aan de Overlegcommissie. Deze brengt advies uit na de besturen en
organen te hebben geraadpleegd, waarvan de lijst is vastgelegd in
onderling akkoord tussen de gemachtigde ambtenaar en de voorzit-
ter van de Overlegcommissie. De Overlegcommissie brengt binnen
de zestig dagen na ontvangst van het dossier advies uit, zo niet wordt
haar advies geacht gunstig te zijn.

Dans Ie cas ou Ie Conseil communal a rejete ou n'a pas repondu a
1'invitation de 1'Executif dans Ie delai qui lui est impose, celui-ci peut
se substituer a lui pour elaborer ou modifier Ie plan particulier
d'affectation du sol.

L'Executif designe un auteur de projet, charge d'elaborer un
dossier de base confonnement a 1'alinea 2 de 1'article 50.

Ce dossier de base est soumis, a 1'initiative de 1'Executif, a la
Commission de concertation qui rend son avis apres avoir consult^
les administrations et instances dont la liste est arretee par Ie
fonctionnaire delegue apres avis du president de la Commission de
concertation. Celle-ci ,emet son avis dans les soixante jours de la
reception du dossier. A defaut, son avis est repute favorable.

Artikel 62 Article 62

De Executieve neemt voorlopig het ontwerpplan of het ontwerp-
plan tot wijziging aan en onderwerpt het aan een openbaar
onderzoek. Dit onderzoek wordt aangekondigd zowel door aanplak-
king als door een bericht in het Belgisch Staatsblad en in tenminste
drie franstalige en drie nederlandstalige dagbladen die in het gewest
worden verspreid.

Het ontwerpplan wordt vervolgens gedurende dertig dagen ter
inzage gelegd in het gemeentehuis. Het begin en het einde van deze
termijn worden in de aankondiging aangegeven.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen deze termijn aan de
Executieve gericht en gevoegd bij het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek dat door de Executieve wordt opgesteld.

L'Executif adopte provisoirement Ie projet de plan ou de plan
modificatif et Ie soumet a enquete publique annoncee tant par
affiches que par un avis insere au Moniteur beige et dans au moins
trois joumaux de langue francaise et trois journaux de langue
neerlandaise diffuses dans la region.

Le projet de plan est depos6 ensuite a la maison communale, aux
fins de consultation par le public, pendant un delai de trente jours,
dont le debut et la fin sont precises dans 1'annonce. ,

Les reclamations et observations sont adressees a 1'Executif dans ce
delai et annexees au proces-verbal de cloture de 1'enquete, dresse
par 1'Executif.
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Artikel 63

Het ontwerpplan worcit samen met de bezwaren, de opmerkingen
en het proces-verbaal van sluiting van het onderzoek aan de
Overiegcommissie voorgelegd. Deze geeft haar advies binnefl de
vijfenveertig dagen na ontvangst van het dossier. Bij gebrek aan
advies binnen deze ternujn wordt dit advies geacht gunstig te zijn.

De Executieve heeft, na het advies van de Overiegcommissie,
zestig dagen tijd om kennis te nemen van de resultaten van hot
onderzoek en van het advies.

Article 63

Le projet de plan est soumis, avec les reclamations, les observa-
tions et le proces-verbal de cloture de 1'enquete, a la Commission de
concertation. Celle-ci emet son avis dans les quarante- cinq jours de
la reception du dossier. A defaut d'avis dans ce delai, celui-ci est
reputiS favorable.

Dans les soixante jours qui suivent 1'avis de la Commission de
concertation, FExecutif prend connaissance des resultats de 1'en-
quete et de 1'avis.

Artikel 64 Article 64

§ 1. Daama kan de Executieve het plan definitief goedkeuren. In
dit geval moet eike bepaling van de beslissing die van de tijdens het
onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen of van het advies
van de Overiegcommissie afwijkt, met redenen omkleed zijn.

Het bijzondere bestemmingsplan treedt in working na de bekead-
making bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad en na volledige
bekendmaking in het gemeentehuis.

§ 2. Ofwel kan de Executieve beslissen het plan te wijzigen. In dit
geval wordt er in de vorm en binnen de termijnen die in artikelen 62
en 63 worden beschreven, overgegaan tot een nieuw onderzoek.

§ 1. Soit I'Executifpeut approuver definitivement le plan; dans ce
cas, chaque fois que sa decision s'ecarte des reclamations ct
observations emises lors de 1'enquete, ou de 1'avis de la Commission
de concertation, sa decision est motivee.

Le plan particulier d'affectation du sol entre en vigueur apres sa
publication par extrait au Moniteur beige et sa publication complete
a la maison communale.

§ 2. Soit FExecutif peut decider de modifier le plan; dans ce cas, il
est precede a une nouvelle enquete dans les tonnes et delais prevus
aux articles 62 et 63.

Afdeling 6 : Gevolgen van het bijrondere bestemmingsplan

Artikel 65

Het bijzondere bestemmingsplan heeft bindende kracht en veror-
denende waarde.

Artikel 66

De goedkeuring van het bijzondere bestemmingsplan door de
Executieve ontslaat de gemeente van eike andere wettelijke formali-
teit jinzake rooiplannen.

HOOFDSTUK V

ONTEIGENING EN VERGOEDING

Afdeling 1 : Beginsel

Artikel 67

De verkrijging van onroerende goederen vereist voor de uitvoe-
ring van de in deze ordonnantie bepaalde plannen kan steeds
plaatshebben door onteigening ten algemenen nutte.

Kunnen als onteigenende instanties optreden ; de Staat, de
Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de
openbare instellingen en alle lichamen, bij de wet bevoegd verklaard
om ten algemenen nutte te onteigenen.

Afdeling 2 ; Procedure

Artikel 68

Om de nodige onteigeningen voor de uitvoering van een plan te
verrichten, moet de onteigenende instande in het bezit'zijn van een
door de Executieve goedgekeurd onteigeningsplan dat geheel of
gedeeltelijk toepasselijk is op het in het plan afgebeelde grondge-
bied.

Section 6 : Effete du plan particulier d'affectation du sol

Article 65

Le plan particulier d'affectation du sol a force obligatoire et valeur
reglementaire.

Article 66

L'approbation du plan particulier d'affectation du sol par 1'Execu-
tif dispense la commune de toute autre formalite legale en matiere
de plans d'alignement.

CHAPITRE V

EXPROPRIATIONS ET INDEMNITES

Section 1 : Principe

Article 67

Toutes les acquisitions d'immeubles necessaires a la realisation
des prescriptions des plans definis par la presente ordonnance,
peuvent etre realisees par la voie de 1'expropriation pour cause
d'utilite publique.

Peuvent agir comme pouvoir expropriant: 1'Etat, les Communau-
tes, les Regions, les Communes, les etablissements publics et tous les
organismes habilites par la loi & exproprier pour cause d'utilite
publique.

Section 2 : Procedure

Article 68

Pour proceder aux expropriations necessaires & la realisation d'un
plan, le pouvoir expropriant doit etre en possession d'un plan
d'expropriation approuve par 1'Executif et s'appliquant & tout ou
partie du territoire figure au plan.
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Wanneer de onteigening wordt gevorderd in het kader van de
uitvoering van een bijzonder bestemmingsplan, kan het besluit van
de Executieve tegelijk op het bijzondere plan en het desbetreffende
onteigeningsplan betrekking hebben.

L'an-ete de 1'Executif, lorsque 1'expropriation est poursuivie dans
Ie cadre de la realisation d'un plan particulier d'affectation du sol,
peut concerner simultanement Ie plan particulier et Ie plan d'exprop-
riation qui s'y rappbrte.

Artikel 69 Article 69

Het onteigeningsplan moet de omtrek van de te onteigenen
percelen aangeven, afzonderlijk of tot stroken samengevoegd, met
kadastrale vermelding van de sectie, de nummers, de grootte en de
aard der percelen, evenals van de naam der eigenaars.

Het moet eveneens de onteigenende instantie(s) vermelden.

Wat de te voeren werken en onroerende verrichtingen betreft,
kan het onteigeningsplan zich tot het overnemen van de voorschrif-
ten van het plan beperken.

Le plan d'expropriation doit indiquer Ie perimetre des immeubles
a exproprier, isoles ou groupes en zones, avec mention, d'apres le
cadastre, de la section, des numeros, de la contenance et de la nature
des parcelles, ainsi que du nom des proprietaires.

II doit egalement indiquer le ou les pouvoirs expropriants.

En ce qui conceme les travaux et operations immobilieres a
realiser, il peut se borner a reproduire les dispositions du plan.

Artikel 70 Article 70

Het onteigeningsplan kan terzelfdertijd met het bijzondere
bestemmingsplan worden onderworpen aan de formaliteiten
bepaald voor het opmaken van dit plan.

De eigenaars van de goederen, gelegen binnen de omtrek van de
te onteigenen percelen, worden bovendien persoonlijk, schriftelijk
en in hun woonplaats in kennis gesteld dat het plan in het
gemeentehuis ter inzage ligt.

In de overige gevallen, wordt het onteigeningsplan aan een
onderzoek onderworpen in de vorm en binnen de tennijnen bepaald
in de artikelen 3 tot 6 van de wet van 27 mei 1870, houdende
vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake ontei-
gening ten algemeen nutte.

Wordt tot de onteigening besloten door een andere instantie,
openbare mstelling of lichaam dan de gemeente waar de goederen
gelegen zijn, dan komen de kosten van het door de gemeente gedane
openbaar onderzoek ten laste van de onteigenaar.

Le plan d'expropriation peut etre soumis en meme temps que le
plan particulier d'affectation du sol aux formalites prevues pour
1'elaboration de ce dernier.

En outre, les proprietaires des biens compris dans le perimetre des
immeubles a exproprier sont avertis individuellement, par ecrit et a
domicile, du depot du projet a la maison communale.

Dans les autres cas, le plan d'expropriation est soumis a enquete
dans les formes et delais prevus aux articles 3 et 6 de la loi du 27 mai
1870, portant simplification des formalites administratives en
matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique.

Si 1'expropriation est decidee par un autre pouvoir, etablissement
public ou organisme que la commune ou sont situes les biens, les
frais de 1'enquete publique faite par la commune sont a la charge de
1'expropriant.

Artikel 71 Article 71

Wanneer de onteigening wordt gevorderd met het oog op de
verwezenlijking van de doelstellingen van een gewestelijk ontwikke-
lingsplan, van een gewestelijk bestemmingsplan of van een gemeen-
telijk ontwikkelingsplan, wordt het onteigeningsplan, opgemaakt in
uitvoering van onderhavige ordonnantie, v66r de beslissing van de
Executieve aan de Gewestelijke Commissie ter advies voorgelegd,

Wanneer de onteigening wordt gevorderd met het oog op de
verwezenlijking van de doelstellingen van een bijzonder bestem-
mingsplan, wordt het onteigeningsplan, opgemaakt in uitvoering van
onderhavige ordonnantie, v66r de beslissing van de Executieve aan
de Overlegcommissie ter advies voorgelegd.

Lorsque 1'expropriation est poursuivie en vue de la realisation des
objectifs d'un plan regional de developpement, d'un plan regional
d'affectation du sol ou d'un plan communal de developpement, le
plan d'expropriation, dresse en execution de la presente ordon-
nance, est soumis, avant la decision de 1'Executif, a 1'avis de la
Commission regionale.

Lorsque 1'expropriation, est poursuivie en vue de la realisation des
objectifs d'un plan particulier d'affectation du sol, le plan d'expro-
priation, dresse en execution de la presente ordonnance, est soumis,
avant la decision de 1'Executif, a 1'avis de la Commission de
concertation.

Artikel 72

Wanneer de onteigenaar in het bezit is van een onteigeningsplanJ
welk door de Executieve ter uitvoering van onderhavige ordonnan-
tie goedgekeurd word, is hij ontheven van de administratieve
formaliteiten weike door alle andere wettelijke bepalingen op de
onteigeningen ten algemenen nutte zijn voorgeschraven.

Article 72

Lorsque 1'expropriant est en possession d'un plan d'expropriation
approuve par 1'Executif en execution de la presente ordonnance, il
est dispense de 1'accomplissement des formalites administratives
prescrites par toutes autres dispositions legaies sur 1'expropriation
pour cause d'utilite publique
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Artikel 73 Article 73

Op verzoek van de onteigenende instantie worden de aankoopco-
mite's van onroerende goederen ingesteld bij de Minister van
Financien, belast met het doen van alle aankopen en onteigeningen
van percelen ter uitvoering van de plannen, evenals met het sluiten
van alle overeenkomsten voor de ruilverkaveling of de herverkave-
ling van grondeigendommen. Die comite's, alsmede de ontvangers
van de Domeinen zijn, ongeacht de onteigenende instanties,
bevoegd om de krachtcns de plannen van aanleg aangekochte of
onteigende percelen zonder bijzondere formaliteiten openbaar of
onderhands te verkopen. Van de in dit lid bedoeide akten kunnen
grossen worden afgegeven,

De Voorzitters van de aankoopcomite's zijn bevoegd om de
onteigenende instantie of instelling in rechte te vertegenwoordigen.

A la demande du pouvoir expropriant, les comites d'acquisition
d'inuneubles institues aupres du Ministre des Finances sont charges
de toutes ies acquisitions et expropriations d'immeubles a effectuer
pour 1'execution des plans de meme que de la conclusion de tons
accords destines a realiser Ie remembrement ou Ie relotissement de
bien-fonds. Quel que soil !e pouvoir expropriant, lesdits comites
ainsi que les receveurs des Domaines ont qualite pour proceder, sans
formalites speciales a la vente publiquc ou de gre a gre des
immeubles acquis ou expropries en vertu des plans. II peut etre
delivre des grosses des actes vises au present alin^a.

Les Presidents des comites d'acquisition sont competents pour
representer en justice ]e pouvoir ou 1'organisme expropriant,

Artikel 74 Article 74

De in dit hoofdstuk bedoeide onteigeningen zullen worden
gevorderd in toepassing van de rechtspleging ingesteld bij de wet van
17 april 1835, gewijzigd bij" de wetten van 27 mei 1870 en 9 September
1907 of bij de wet van 10 mei 1926.

Wanneer het echter volstrekt noodzakelijk is, onmiddellijk beat
te nemen van een perceel of van een groep percelen, stelt de
Executieve dit vast in het besluit dat aan het onteigeniagsplan
bindende kracht verieent, of ia een afzonderiijk besluit. In dat geval
wordt de rechtspleging toegepast, ingesteld bij de artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Les expropriations dont il est question au present chapitre sont
poursuivies en appliquant la procedure judiciaire instauree par la Soi
du 17 avril 1835, modifiee par celles du 27 mai 1870 et du 9
septembre 1907, ou par celle du 10 mai 1926.

Cependant, quand il est indispensable de prendre inunediatement
possession d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles, I'Executifie
constate dans i'arrete donnant force obligatoire an plan d'expropria-
tion, ou dans un arrete separ6. II est fait alors application de la
procedure instauree par Particle 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative
a la procedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour
cause d'utilite publique.

Mdeling 3 : Vergoedingen

Artikel 75

Bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel wordt
geen rekening gehouden met de waardevenneerdering of -venninde-
ring die voortvloeit uit de voorschriften van een van de bij artikel 2
van deze ordonnantie bedoeide plannen voor zover de onteigening
wordt gevorderd voor de uitvoering van de ordening van dit plan.

Bij het bepalen van de waarde zai eveneens geen rekening worden
gehouden met de waardevermeerdering die het goed heeft verkre-
gen door werken of veranderingen uitgevoerd in overtreding met de
voorschriften van een van die plannen, indien de werken na de
sluiting van het openbaar onderzoek aangaande het plan zijn
uitgevoerd.

Artikel 76

Onteigeningen die achtereenvolgens worden verordend ter uit-
voering van een plan met inbegrip van de uitvoering van een
wijziging aan dit plan, worden voor de waardering van de te
onteigenen goederen geacht een geheei te vormen op de dag van het
eerste onteigeningsbesluit.

Afdeling 4 : Uitvoeringstermijn voor de onteigcningen

Artikel 77

Wanneer binnen een termijn van zes jaar, te rekenen van de
inwerkingtreding van een plan, de bij artikel 67 bedoeide percelen
niet zijn aangekocht of de onteigeningsprocedure niet is begonnen,
kan de eigenaar bij een ter post aangetekende brief de bevoegde
instantie verzoeken van de onteigening van zijn good af te zien.

Is die instantie niet het Gewest, dan wordt van die aanmaning bij
een ter post aangetekende brief kennis gegeven aan de gemachtigde
ambtenaar.

Section 3 : Indcimiites

Article 75

Pour Ie calcul de la valeur de 1'immeuble exproprie, il n'est pas
tenu compte de la plus-value ou moms-value qui resulte des
prescriptions de 1'un des plans vises a 1'articic 2 de la presente
ordonnance, pour autant que 1'expropriation soit poursuivie pour la
realisation de 1'amenagement dudif plan.

De meme pour ce calcul, il ne sera pas tenu compte de
raugmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux ou
de modifications effectues en contravention aux prescriptions de 1'un
de ces plans, si ces travaux ont ete executes apres la cl6ture de
1'enquete publique relative au plan.

Article 76

Des expropriations decretees successivement en vue de la realisa-
tion d'un plan, y compris la realisation d'une modification de ce
plan, sont, pour 1'appreciation de la valeur des biens a exproprier,
considerees comme formant un tout a la date du premier arrete.
d'expropriation.

Section 4 : Dclai de realisation des expropriations

Article 77

Lorsque, dans Ie delai de six ans a^ partir de la mise en vigueur d'un
plan, les acquisitions d'immeubles visees a 1'article 67 n'ont pas ete
realisees ou que la procedure en expropriation n'a pas ete entamee,
Ie proprietaire peut, par lettre recommandee a la poste, inviter
1'autorite competente a renoncer a Fexpropriation de son bien.

Si cette autorite est autre que la Region, information de cette mise
en demeure est, par lettre recommandee a la poste, donnee au
fonctionnaire delegue.
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Wanneer de stedebouwkundige vergunning of de verkavelingsver-
gunning v66r de inwerkingtreding van een plan wordt geweigerd om
de toekomstige aanleg niet in het gcdrang te brengen, loopt de
termijn van zes jaar vanaf de kennisgeving van de weigering van de
vergunning.

Indien de bevoegde overheid zich niet heeft uitgesproken binnen
een jaar te rekenen vanaf de datum van verzending van de
aangetekende brief, kan de eigenaar schadevergoeding verkrijgen
binnen de bij artikel 80 gestelde perken.

Lorsque anterieurement H P entree en vigueur d'un plan Ie permis
d'urbanisme ou de lotir est refuse afin de ne pas compromettre
1'amenagement futur, Ie delai de six ans court a partir de la
notification du refus de permis.

Si l'autorit6 competente ne s'est pas prononcee dans Ie delai d'un
an a partir de la date d'envoi de la lettre recommandee, Ie
proprietaire pourra obtenir une indemnite dans les limites prevues a
Particle 80.

Artikel 78

De bepalingen van artikelen 68 tot 72, 75 en 76 zijn toepasselijk op
de aankopen van percelen, nodig voor de uitvoering van de
rooiplannen.

Het besluit van de Executieve kan evenwel bepalen dat het
goedgekeurde plan slechts zai mogen worden verwezenlijkt naar-
mate de stedebouwkundige-of verkavelingsaanvragen worden inge-
diend; in dat geval zijn de bepalingen van het voorgaande artikel
niet toepasselijk.

Article 78

Les dispositions des articles 68 a 72, 75 et 76 s'appliquent aux
acquisitions d'immeubles necessaires a 1'execution des plans d'ali-
gnement.

Cependant, t'arrete de PExecutif peut decider que ]e plan
d'alignement ne pourra etre realise qu'au fur et a mesure de
1'introduction des demandes de permis d'urbanisme ou de lotir; dans
ce cas, les dispositions de Particle precedent ne seront pas d'applica-
tion.

Afdeling 5 : Uitvoering door de particulieren van de ordening
voorzicn in de plannen

Section 5 : Realisation par les particuliers de 1'amenagement
prevu aux plans

Artikel 79 Article 79

Wanneer de voorgenomen onteigenirig de volledige of gedeelte-
lijke ordening tot doel heeft van de grondgebied gedekt door een
ontwikkelings- of bestemmingsplan, kan de eigenaar of kunnen de
eigenaars die meer dan de halve oppervlakte van de binnen de
omtrek van een huizenblok of, bij uitzondering, van een gedeelte
ervan begrepen gronden bezitten, vragen om, binnen de termijnen
en onder de voorwaarden die de overheid heeft bepaald en voor
zpver zij blijk geven de nodige middelen te bezitten, belast te
worden met de uitvoering van de voor die ordening vereiste werken,

Deze aanvraag moet, op straffe van verval, worden ingediend
binnen drie maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
van het besluit van de Executieve tot goedkeuring van het onteige-
ningsplan.

De onteigenende overheid zai op verzoek van de personen die met
de ordening van de strook zijn belast, de daartoe vereiste onroe-
rende goederen onteigenen, wanneer de onderhandse verkrijging
daarvan onmogelijk is gebleken.

De onteigende onroereade goederen zullen worden afgestaan aan
de eigenaars belast met de ordening, overeenkomstig het eerste lid.

De Executieve kan uitvoeringsmodaliteiten ter aanvulling van dit
artikel nader bepalen.

Lorsque Pexpropriation envisagee a pour but de realiser 1'amena-
gement de tout ou partie du territoire couvert par un plan de
developpement ou d'affectation du sol, Ie proprietaire ou les
proprietaires possedant en superficie plus de la moitie des terrains
repris dans Ie perimetre d'un tlot ou a litre exceptionnel d'une partie
d'un tlot, peuvent, a leur demande, etre charges, dans les delais et
conditions fixes par Ie pouvoir expropriant et pour autant qu'ils
justifient des ressources necessaires, de 1'execution des travaux que
postule cet amenagement.

Cette demande doit, a peine de forclusion, etre introduite dans les
trois mois de la publication au Moniteur beige de Parrete de
1'Executif approuvant Ie plan d'expropriation.

Le pouvoir expropriant, a la demande des personnes chargees de
1'amenagement de la zone, pourra exproprier les immeubles neces-
saires a cette fin, lorsque leur acquisition a Pamiable se sera revelee
impossible.

Les immeubles expropries seront cedes aux proprietaires charges
de 1'amenagement conformement a 1'alinea I".

L'Executif peut determiner des modalites d'execution comple-
mentaires au present article.

Afdeling 6 : Vergoeding van de waardevenninderingen Section 6 : Indenuiisation des moms-values

Artikel 80

Schadevergoeding is al naar het geval verschuldigd door het
Gewest of de gemeente, wanneer het bouw- of verkavelingsverbod
volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde
maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd
is op de dag voorafgaand aan de in werkingtreding van het plan of
van het ontwerpplan, indien de bepalingen ervan een verordenende
waarde en een bindende kracht hebben.

Article 80

11 y a lieu a indemnite a charge, suivant le cas de la Region ou de la
Commune, lorsque 1'interdiction de batir ou de lotir resultant d'un
plan revetu de la force obligatoire met fin a Pusage auquel un bien
est affecte ou nonnalement destine au jour precedant Pentree en
vigueur dudit plan ou du projet de plan dans la mesure ou ses
dispositions ont valeur reglementaire et force obligatoire.
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De waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmer-
king komt, dient te worden geraamd als het verschil tussen enerzijds
de waarde van dat goed op het ogenblik van de verwerving,
geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van het recht op
schadevergoeding en verhoogd met de lasten en kosten, v66r de
inwerkingtreding van het plan en anderzijds de waarde van dat goed
op het ogenblik van het ontstaan van het recht op schadevergoeding
na de inwerkingtreding van het plan. Enkel de waardevermindering
voortvloeiend uit dat plan kan voor schadevergoeding in aanmerking
komen.

Het recht op schadevergoeding ontstaat ofwe! bij overdracht van
het goed ofwel bij de definitieve weigering van een stedebouwkun-
dige vergunning of een verkavelingsvergunning of nog bij het
afleveren van een negatief stedebouwkundig attest. Het kan even-
eens ontstaan bij het verkopen van het goed.

De Executieve bepaalt de mtvoeringsmodaliteiten van dit artikel,
inzonderheid wat de vaststelling van de waatden van het goed en de
actualisering ervan betreft.

De waardevermindering van het goed volgend uit het bouw- of
verkavelingsverbod, moet evenwel zonder vergoeding gedoogd
worden ten belope van twintig ten honderd van die waarde.

De vergoeding wordt verminderd of geweigerd indien en voor
zover vaststaat dat de eiser op het grondgebied van het gewest
andere goederen bezit, die voordeel halen uit de inwerkingtreding
van een plan of uit werken uitgevoerd op kosten van de openbare
besturen,

Aan de verplichting tot schadevergoeding kan voidaan worden
door een met redenen omkieed besluit van de Executieve waarin de
wijziging van bedoeld plan overeenkomstig onderhavige ordonnan-
tie wordt beslist of toegelaten met het doel aan het goed opnieuw de
bestemming te geven weike het had de dag v66r de inwerkingtreding
van het plan.

Wanneer krachtens een plan met bindende kracht een bouwver-
bod kan worden tegengeworpen aan degene die een perceel in een
verkaveling heeft aangekocht, kan het Gewest of de gemeente zich
aan de verpiichting tot vergoeding onttrekken door dat perceel van
de betrokkene terug te kopen, mits hem de betaalde koopprijs,
verhoogd met de lasten an kosten terug te betalen.

Indien de betrokkene siechts eigenaar is van het bovenvermelde
perceel, kan hij de terugkoop door het Gewest of de gemeente eisen
door zijn wil te doen kennen bij aangetekende brief, te zenden
binnen twaalf maanden volgend op de bekendmaking van het
bovenvermelde plan. In dat geval moet het perceel worden terugge-
kocht en betaald binnen het jaar na de kennisgeving. De Executieve
bepaalt hoe deze bepaling wordt toegepast.

Geen vergoeding wordt verschuidigd in de volgende gevallen :
1. verbod te bouwen of te verkavelen als gevolg van een in uitzicht

gestelde onteigening van het goed; zulks, onder voorbehoud van
de toepassing van artikel 77;

2. verbod een grotere oppervlakte van een perceel te bebouwen
dan het plan toelaat, of bij een verkaveling de door het plan
bepaalde bebouwingsdichtheid te overschrijden;

3. verbod de exploitatie van gevaariijke, ongezonde en hinderlijke
bedrijven voort te zetten na het verstrijken van de tijd waarroor
vergunning was verleend;

4. verbod te bouwen op een stuk grond dat de minimumafmetingen
vastgesteld bij het bijzondere bestemmingsplan, niet heeft;

5. verbod om een stuk grond gelegen aan een weg die, gelet op de
plaatselijke toestand, onvoldoende is uitgerust, te verkavelen of
te bebouwen;

La diminution de valeur, qui est prise en consideration pour
rindemnisation, doit etre estimee en tant que la difference entre,
d'une part, la valeur du bien au moment de 1'acquisition, actualisee
jusqu'au jour ou natt Ie droit i i'indemnite, majoree des charges et
des frais avant 1'entree en vigueur du plan et, d'autre part, la valeur
du bien au moment ou nalt Ie droit a 1'indemnisation apres 1'entree
en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur resultant du plan
peut etre prise en consideration pour 1'indemnisation.

Le droit a 1'indemnisation nait soit lors du refus definitif d'un
permis d'urbanisme ou de lotir ou bien lore de la deiivrance d'un
certificat d'urbanisme negatif. 11 peut egalement naltre au moment
de la vente du bien.

L'Executif arrete les modalites d'execution de cet article, notam-
ment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que
1'actualisation de celles-ci.

Toutefois, !a diminution de la valeur du bien resultant de
1'interdiction de batir ou de lotir doit etre subie sans indemnite
jusqu'Si concurrence de vingt pour cent de cette valeur.

L'indemnite est reduite ou refuses si et dans la mesure ou il est
etabli que le demandeur est proprietaire sur le territoire de la region
d'autres biens qui tirent avantage de !a mise en vigueur d'un plan ou
des travaux executes aux frais des pouvoirs publics.

II peut etre satisfait a 1'obligation d'indemnisation par un arrete de
1'Executif motive qui, conformement a la presente ordonnance,
decide ou autorise la modification dudit plan dans le but de rendre
au bien 1'affectation qu'il avait au jour precedant 1'entree en vigueur
du plan.

Lorsqu'en vertu d'un plan revetu de la force obligatoire, une
interdiction de b§tir peut etre opposee a celui qui a acquis une
parcelle dans un lotissement, la Region ou la commune peut
s'exonerer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle
& 1'interesse moyennant remboursement du prix, des charges et des
frais qu'il a payes.

Si i'mteresse n'est proprietaire que de ia parcelle visee ci-dessus, il
pourra exiger son rachat par la Region ou la commune en signifiant
sa volonte par lettre recommandee Si envoyer dans les douze mois de
la publication du plan prevu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle
devra lui etre rachetce et payee dans 1'annee de la notification.
L'Executif determine les modalites d'application de cette disposi-
tion.

Aucune indemnite n'est due dans les cas suivants ;
1. interdiction de batir ou de lotir resultant d'une prevision

d'expropriation du bien, ce, sous reserve de 1'application de
i'article77;

2. interdiction de couvrir une parcelle de constructions au-delii de
ce qui est permis par le plan ou de depasser dans un lotissement
la densite d'occupation fixee par le plan;

3. interdiction de continuer Fexploitation d'etablissements dange-
reux, insalubres et incommodes au-del^ de la periode pour
laquelle 1'exploitation a ete autorisee;

4. interdiction de batir sur un terrain ne possedant pas les dimen-
sions minimum fixees par le plan particulier d'affectation du sol;

5. interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'acces a une voie
suffisamment equipee compte tenu de la situation des lieux, ou
d'y batir;
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6. verbod een stuk grond te verkavelen waarvoor een vroeger
verleende verkavelingsvergunning vervaUen was op de datum
van de inwerkingtreding van het plan dat bedoeld verbod
inhoudt;

7. voor de gebouwen of vaststaande inrichtingen vemield door een
natuurramp als het verbod van hun wederopbouw voortvloeit uit
het koninklijk besluit genomen in uitvoering van artike] 12, 3
eerste lid, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van
zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuur-
rampen.

6. interdiction de lotir un terrain pour lequel un permis de lotir
precedemment accorde etait perime & la date de 1'entree en
vigueur du plan entratnant cette interdiction;

7. pour les bailments ou installations fixes detruits par une calamite
naturelle lorsque 1'interdiction resulte de 1'arrete royal pris en
execution de 1'article 12, 3, premier alinea, de la loi du 12 juillet
1976 relative a la reparation de certains dommages causes a des
biens prives par des calamites naturelles.

Artikel 81

De vorderingen tot betaling van vergoedingen, ongeacht het
bedrag ervan, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van
eerste aanleg; alle op dat stuk gewezen vonnissen, behalve de
voorbereidende, zijn vatbaar voor hoger beroep.

De vorderingen vervallen een jaar na de dag waarop het recht op
schadevergoeding ontstaat overeenkomstig artikel 80, derde lid.

Article 81

Les demandes d'indemnites sont, quel qu'en soit Ie montant, de la
competence des tribunaux de premiere instance; tous les jugements,
autres que preparatoires, rendus a ce sujet, sont susceptibles
d'appel.

Les actions sont prescrites un an apres Ie jour ou Ie droit
d'indemnisation nait conformement au troisieme alinea de 1'article
80.

HOOFDSTUK VI

RUILVERKAVELING EN HERVERKAVELING

CHAPITRE VI

DU REMEMBREMENT ET DU RELOTISSEMENT

Artikel 82 Article 82

Bij ruilverkaveling of herverkaveling treedt het ruilverkaveld
perceel of de nieuwe kavel werkelijk in de plaats van het vorige
perceel. Mits de hierna voorgeschreven formaliteiten van openbaar-
making vervuld worden en onder voorbehoud van de uit bijzondere
overeenkomsten voortvloeiende wijzigingen :
1° gaan de voorrechten en hypotheken en alle zakelijke rechten,

erfdienstbaarheden uitgezonderd, die het vorige goed bezwaar-
den, de oorzaken van vemietiging, herroeping of ontbinding van
de titel van de eigenaar van bedoeld goed, alsmede'de rechtsvor-
deringen van alle aard betreffende dat goed, van rechtswege over
op het ruilverkaveld goed in zij'n geheel, met inbegrip van de
erbij gevoegde nieuwe delen, of op de nieuwe kavel die in de
plaats treedt van het vorige perceel alsook in voorkomend geval
op de prijs, de toegift of het saldo van de toegiften die aan de
eigenaar van het vorige perceel mochten toekomen ten gevolge
van de ruilverkaveling of herverkaveling als geheel genomen;

2" worden het perceel of de perceelsgedeelten die krachtens de
ruilverkaveling of de herverkaveling in het vermogen komen van
een of meer andere eigenaars, vrij van alle hierboven bedoelde
rechten , oorzaken van vernietiging, herroeping of ontbinding en
rechtsvorderingen in dat vermogen opgenomen.

De overbedeelde kwijt zich op geldige wijze door de prijs of de
toegift in de Deposito-en Consignatiekas te storten.

En cas de remembrement ou de relotissement, 1'immeuble
remembre ou Ie lot nouveau est substitue reellement a 1'immeuble
ancien. Moyennant 1'accomplissement des formalites de publicite ci-
dessous prevues et sous reserve des modifications resultant des
accords particuliers :
1° les privileges et hypotheques et tous droits reels, a 1'exception

des servitudes, grevant Ie bien ancien, les causes d'annulation, de
revocation ou de resolution qui affectaient Ie titre du proprietaire
dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercees
relativement a ce bien sont de plein droit reportes sur 1'ensemble
du bien remembre, y compris les parties nouvelles qui y sont
incorporees, ou sur Ie lot nouveau substitue a 1'immeuble ancien,
de meme que, Ie cas echeant, sur Ie prix, la soulte ou la solde des
soultes pouvant revenir au proprietaire de 1'immeuble ancien en
suite de 1'operation de remembrement ou de relotissement
envisagee dans son ensemble;

2° 1'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent, en vertu du
remembrement ou du relotissement, dans Ie patrimoine d'un ou
de plusieurs autres proprietaires entrent dans ce patrimoine
purges de tous les droits, causes d'annulation, de revocation ou
de resolution et actions ci-dessus vises.

Le debiteur est valablement libere par Ie versement du prix ou
de la soulte a^ la Caisse des Dep6ts et Consignations.

Artikel 83

In geval van vernietiging, herroeping of ontbinding heeft de
overdracht van ambtswegen plaats onverminderd de vergoedingsre-
geling die tusen partijen moet worden getroffen telkens als het
ruilverkavelde perceel of de nieuwe kavel meer waard is dan het
vorige perceel.

Article 83

En cas d'annulation, de revocation ou de resolution, le report
d'office a lieu sans prejudice du reglement d'indemnite a intervenir
entre parties toutes les fois que le bien remembre ou le lot nouveau
aura une valeur superieure a celle de 1'immeuble ancien.
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Artikel 84 Article 84

De gevolgen van de ruilverkaveling, zoals deze in artikel 82 zijn
omschreven, kunnen aan derden worden tegengeworpert slechts
nadat de akte tot vaststelling van de ruilverkaveling of herverkave-
liag op het bypotheekkantoor van de goederen is overgeschreven, en
bovendien, wat de overdracht of het tenietgaan van de voon'echten
ea hypotheken betreft, niet dan vanaf de dag dat op de kant van de
inschrijving betreffende die rechten melding is gemaakt van ,de tot
stand gekomen overeenkomst.

Die kanttekening geschiedt op verzoek van het aankoopcomite of
de onteigenende instantie, tegen overlegging van de akte van mil- of
herverkaveling en van een borderei in tweevoud, dat benevens de op
de kant te maken aantekeningen nog vermeldt:
1° de naam, de voomamen, het beroep en de woonplaats van

partijen, alsmede van de schuldeiser;
2*' de akten krachtens weike de voorrechten of hypotheken worden

overgedragen;
3° de nieuwe beschrijving van het ruilverkavelde of herverkavelde

perceel;
4° de aanwijzingen voorgeschreven in artikel 12 van de wet van 10

oktober 1913, brengende wijzigingen in de hypotheekwet en in
de wet op de gedwongen onteigening en regeiende opnieuw de
inricating van de bewaring der hypotheken.

De bewaarder overhandigt aan de verzoeker de akte en een van
de borderellen, waarop hi) onderaan verklaart de melding te hebben
gemaakt.

Indien het Gewest de onroerende verrichtingen voor eigen
rekening neemt, draagt het de kosten van de hypotheekformaliteiten
ten aanzien van de rechten die de ruilverkavelde percelen bezwaren.

Les effets du remembrement, tels qu'ils sont prevus a 1'article 82,
ne sont opposables aux tiers qu'a compter de la transcription, au
bureau des hypotheques de la situation des biens, de 1'acte consta-
tant Ie remenabrement ou Ie relotissement, et, de plus, en ce qui
eoncerne Ie report on 1'extinction des privileges et hypotheques, a
compter du jour ou i'inscription relative & ces droits aura recu en
marge mention de 1'accord intervenu.

Cet enlargement sera opere a la requete du Comite d'acquisition
ou du pouvoir expropriant sur production de I'acte de remembre-
ment ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire
contenant, outre Vindication des inscriptions a emarger ;
I" les nom, prenoms, profession et domicile des parties ainsi que du

creancier;
2° les actes en vertu desqaels a lieu te report des privileges et des

hypotheques;

3° la description nouvelle de I'immeuble reraembre ou relod;

4° les indications prescrites par 1'article 12 de la loi du 10 octobre
1913, apportant des modifications a la loi hypothecaire et & la loi
sur 1'expropriation forcee et reglant a nouveau 1'organisation de
la conservation des hypotheques.

Le conservateur remet au requerant 1'aete et 1'un des bordereaux,
au pied duquel il certifie avoir opere la mention.

Si la Region prend les operations immobilieres iS son compte, elle
supporte le coftt des formalites hypothecaires a 1'egard des droits
grevant les immeubles remembres ou relotis.

Artikel 85

Het recht van huur betreffende ruilverkavelde of herverkavelde
percelen, met uitzondering van de landpacbt, die onderworpen blijft
aan de bepalingen van artikel 1, van de wet van 4 november 1969
betreffende de landpacht evenals van de wet van 22juli 1970 op de
ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet gaat
over op de nieuwe kavel die aan de verhuurder is toebedeeld,
behoudens veriaging of verhoging van de huurprijs en tenzij de
huurder de huurovereenkomst wenst op te zeggen.

Article 85

Le droit de bail relatif a des immeubles remembres ou relotis,
exception faite du bail a ferme qui reste regi par les dispositions de la
loi du 4 novembre 1969, article premier, sur le bail ^ ferme, ainsi que
la loi du 22 juillet 1970 reiative au remembrement legal des biens
ruraux, est reporte sur le Sot nouveau attribue au bailleur, sauf
diminution ou augmentation du prix de bail et a moins que le
locataire n'opte pour la resfliation.

TITEL m

VERGUNNINGEN EN ATTEST

EERSTE HOOFDSTUK

STEDEBOUWKUNDIGE VERGUNN1NG

Afdeling 1 : Handelingen en werken onderworpen
aan een stedebouwkundige vergunning

Artikel 86

§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukke-
lijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen :

TITRJE ffl

DES PERMIS ET CERTIF1CAT

-//

CHAPITRE PREMIER

DU PERMIS D'URBANISME

Section 1 : Actes ct travaux soumis a permis d'urbanisine

Article 86

§ I". Nul ne peut, sans un permis prealable, ecrit et expres du
College des Bourgmestre et Echevins :
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1" bouwen, een grond gebruiken voor het plaatsen van een of meer
vaste inrichtingen, reclame-inrichtingen en uithangborden inbe-
grepen;
onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen wordt verstaan
het oprichten van een gebouw of een. constructie of het plaatsen
van een inrichting, zeifs uit niet duurzame materialen, die in de
grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op een bestaand
bouwwerk, of op de grond steun vindt ten behoeve van de
stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij

,ook uit elkaar genomen of verplaatst worden;
2° verbouwen van een bestaand bouwwerk met uitzondering van

instandhoudings- en onderhoudswerken;
onder verbouwen wordt verstaan de,wijziging - binnen of buiten
- van een gebouw of een inrichting door onder meer toevoeging
of afschaffing van een plaats, een dak, wijziging van het aspect
van het bouwwerk of het gebruik van andere materialen, zeifs als
deze werken de omvang van het bestaande gebouw niet wijzigen;

3° een bouwwerk afbreken;
4" herbouwen;
5" het gebruik van een gebouw geheel of gedeeltelijk wijzigen, zeifs

als deze wijziging geen werken vereist;
6° het relief van de bodem aanmerkelijk wijzigen;
7° ontbossen;

8'' hoogstammige bomen vellen;
9° ontginnen of de vegetatie wijzigen van enig gebied waarvan de

beschenning noodzakelijk wordt geacht door de Executieve;
10° een grond gewoonlijk gebruiken voor :
a) de opslagruimte voor een of meer gebruikte voertuigen, voor

schroot, voor materialen of afval aanleggen;
b) voertuigen parkeren, wagens of aanhangwagens voor reclame-

doeleinden inbegrepen;
c) het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die voor

bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kam-
peerwagens, afgedankte voertuigen, tenten. Geen vergunriing is
evenwel vereist voor het kamperen met verplaatsbare inrichtin-
gen op een kampeerterrein in de zin van de wetgeving op het
kamperen.

De Executieve stelt de modaliteiten vast voor de toepassing van
onderhavige paragraaf.

§ 2. De bepalingen van onderhavige ordonnantie gelden mede
voor niet in dit artikel opgesomde handelingen en werken , wanneer
een stedebouwkundige verordening de uitvoering ervan aan een
vergunning onderwerpt en voor zover ze niet voorkomen op de in
het navolgende lid bedoelde lijst.

De Executieve kan de lijst vaststellen van de werken en handelin-
gen waarvoor, wegens hun geringe omvang, geen vergunning vereist
is.

I0 construire, utiliser un terrain pour Ie placement d'une ou
plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de
publicite et les enseignes;
par construire et placer des installations fixes, on entend Ie fait
d'eriger un batiment ou un ouvrage, ou de placer une installa-
tion, meme en materiaux non durables, qui est incorpore au sol,
ancre a celui-ci ou sur une construction existante, ou dont 1'appui
au sol assure la slabilite et destine a rester en place a.lors meme
qu'il peut etre demonte ou deplace;

2° apporter des transformations a une construction existante, a
1'exception des travaux de conservation et d'entretien;
par transformer, on entend la modification interieure ou exte-
rieure d'un batiment, ouvrage ou installation, notamment par
1'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modifica-
tion de 1'aspect de la construction ou 1'emploi d'autres materiaux,
meme si ces travaux ne modifient pas Ie volume de la construc-
tion existante;

3° demolir une construction;
4° reconstruire;
5° modifier 1'utilisation de lout ou partie d'un immeuble bati, meme

si cette modification ne necessite pas de travaux;
6° modifier sensiblement Ie relief du sol;
7° deboiser;

8° abattre des arbres a haute tige;
9° deiricher ou modifier la vegetation de toute zone dont 1'Executif

jugerait la protection necessaire;
10° utiliser habituellement un terrain pour :
a) Ie dep6t d'un ou plusieurs vehicules usages, de mitraille, de

materiaux ou de dechets;
b) Ie statlonnement de vehicules, en ce compris les vehicules ou

remorques destines a des fins publicitaires;
c)' Ie placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant

etre utilisees pour 1'habitation, telles que roulottes, caravanes,
vehicules desaffectes, tentes. Le permis n'est cependant pas
exige pour la pratique du camping au moyen d'installations
mobiles sur un terrain de camping au sens de la legislation sur le
camping.

L'Executif arrete les modalites d'application du present para-
graphe.

§ 2. Les dispositions de la presente ordohnance sont applicables
aux actes et travaux nori enumeres au present article, lorsqu'un
reglement d'urbanisme impose un permis pour leur execution et
pour autant qu'ils ne figurent pas sur la liste visee a 1'alinea ci-
dessous.

L'Executif peut arreter la liste des travaux et actes qui, en raison
de leur minime importance, ne requierent pas un permis.'

Artikel 87 Article 87

De notaris vermeldt in alle akten van verkoop of van verhuring
voor meer dan negen jaar, van een ongebouwd goed, alsmede in alle
.akten van uitgifte in erfpacht of in opstal, de verklaring van de
verkoper, van de verhuurder of van de erfpacht- of opstalgever,
hetzij dat voor het goed een stedebouwkundige vergunning is
verieend of een stedebouwkundig attest dat laat voorzien dat een
dergelijke vergunning zou kunnen worden verkregen, hetzij, bij
gebrek aan die vergunning of dat attest, dat geen verzekering kan
worden gegeven omtrent.de mogelijkheid om op het goed een van de
werken en handelingen bedoeld bij artikel 86, § 1, te verrichten.

Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour
plus de neuf ans, d'un immeuble non bati, ainsi que dans tout acte de
constitution d'emphyteose ou de superficie, la declaration du
vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a
fait 1'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme
laissant prevoir que pareil permis pourrait etre obtenu soit a defaut
de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement
quant a la possibility d'effectuer sur le bien aucun des actes et
travaux vises a 1'article 86, § I".
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Hij venneldt bovendien dat geen van de werken en handelingen
bedoeld bij artikel 86, § 1, mogen worden verricht op het goed
waarop de akte betrekking heeft, zolang de stedebouwkundige
vergunning niet is verkregen.

De onderhandse akten waarin die verrichtingen worden vastge-
iegd, bevatten dezelfde verklaring..

11 indique en outre qu'aucun des actes et travaux vises a 1'article
86, § I", ne peuvent etre effectues sur Ie bien objet de 1'acte, tant
que Ie permis d'urbanisme n'a pas etc obtenu.

Les actes sous seing prive qui constatent ces operations, contien-
nent la meme declaration.

Afdeling 2 : Afwijkingen Section 2 : Derogations

Artikel 88 Article 88

Op met redenen omkleed voorstei van het College van Burge-
meester en Schepenen kan de Executieve of de gemachtigde
ambtenaar afwijkingen toestaan van de voorschriften van een door
de Executieve goedgekeurd bijzonder bestemmingsplan en van de
voorschriften van een yerkavelingsvergunning, enkel wat de per-
ceelsafinetingen, de afmetingen en de plaatsing van de bouwwerken,
alsmede de voorschriften in verband met nun uiteriijk betreft.

In dit geval worden de bij artikel 124 bedoelde termijnen met
dertig dagen veriengd.

Sur proposition motivee du College des Bourgmestre et Echevins,
1'Executif ou Ie fonctionnaire delegue peut accorder des derogations
aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol approuve
par lui et a ceiles d'un permis de lotir uniquement en ce qui concerne
les dimensions des parcelles et des batiments, 1'implantation de
ceux-ci et les prescriptions relatives a leur aspect.

Dans ce cas, ies delais vises a 1'article 124, sont proroges de trente
jours.

Afdeling 3 : Stedebouivkundige lasted Section 3 : Charges d'urbanisme

Artikel 89 Article 89

Het College van Burgemeester en Schepenen alsmede de gemach-
tigde ambtenaar kunnen in gevallen als bedoeld bij artikelen 122 en
133 aan de afgifte van de vergunning de lasten verbinden die zij aan
de aanvrager menen te moeten opieggen. Deze lasten bevatten o.m.
buiten de nodige financiele waarborgen voor de uitvoering ervan,
het verrichten op zi|n kosten van alle werken tot uitrusting van de
wegen evenals de reservering en de aanleg van gronden voor groene
ruimten, openbare gebouwen en nutsvoorzieningen.

Zij kunnen bovendien de afgifte van de vergunning doen afhangen
van een verklaring, waarbij de aanvrager zich ertoe verbindt
wanneer de werken zijn begonnen aan de gemeente kosteloos, vrij
en onbelast voor haar, de eigendom over te dragen van de in de
aanvraag vermelde openbare wegen, de bijgebouwen, de uitrustin-
gen van openbaar nut en de gronden waarop deze worden of zullen
worden aangelegd.

Le College des Bourgmestre et Echevins, ainsi que Ie fonction-
naire delegue dans Ies cas vises aux articles 122 et 133 peuvent
subordonner la delivrance du permis aux charges qu'ils jugent utiles
d'iinposer au demandeur, charges comprenant notamment outre la
foumiture des garanties financieres necessaires a leur execution, la
realisation a ses frais de tous travaux d'equipement des voiries ainsi
que la reservation et 1'amenagement de terrains pour des espaces
verts, des batiments publics et des equipements publics.

En outre, ils peuvent subordonner la delivrance du permis a une
declaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment ou les
travaux sont entames, a ceder a la commune a titre gratuit, quitte et
iibre et sans frais pour elle, la propriete de votes publiques, des
annexes et des equipements d'utilite publique mentionnes dans la
demands ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront
amenages.

Afdeling 4 : Vervaltermijn Section 4 : Peremption

Artikel 90

De vergunning vervalt indien de vergunninghouder binnen de
twee jaar na. de afgifte niet duidelijk met de verwezenlijking van de
vergunning van start is gegaan of wanneer hij in de bij artikei 86, § 1,
1°, 2" en 4° bedoeide gevallen niet met de ruwbouw is begonnen.

Op verzoek van de vergunninghouder kan de vergunning center
met een jaar worden veriengd. Deze verlenging moet plaatsvinden
voordat de termijn van twee jaar bedoeld bij het eerste lid van dit
artikel is verstreken,

De verlenging wordt door het College van Burgemeester en
Schepenen verleend indien dit laatste de vergunning heeft verleend.

In de overige gevallen, met inbegrip van het bij artikei 151
bedoelde geval, wordt de verlenging door de gemachtigde ambte-
naar verieend.

Bij een onderbreking van de werken gedurende mcer dan een
jaar, vervalt de vergunning eveneens.

Article 90

Le permis est perime si, dans les deux annees de sa delivrance, le
beneficiaire n'a pas entame sa realisation de facon significative ou,
dans les cas vises a 1'article 86, § I", 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas
commence les travaux d'edification du gros oeuvre.

Toutefois, a la demande du beneficiaire, le permis peut etre
proroge pour une periode d'un an. Cette prorogation doit intervenir
avant 1'ecoulement du delai de deux ans vise au ler alinea du present
article.

La prorogation est accordee par le College des Bourgmestre et
Echevins lorsque le permis a ete delivre par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui vise a Particle 151, la
prorogation est delivree par le fonctionnaire delegue.

L'interruption des travaux pendant plus d'un an entratne egale-
ment la peremption du permis.
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Afdeling 5 : Vcrgunning van beperkte duiir

Artikel 91

De geldigheidsduur van de vergunning kan worden beperkt:

1° voor reclame-inrichtingen en uithangborden;

2° in de gevallen, voorzien bij artikel 86, § 1, lO";

3° wanneer het gaat om de oprichting van bouwwerkcn of om de
uitvoering van een aan vergunning onderworpen werken gedu-
rende de periode die voorafgaat aan de verwezenlijking van de
bij een wets- of verordeningsbepaling aangewezen definitieve
bestenuning.

HOOFDSTUK II

VERKAVELINGSVERGUNNING

Afdeling 1: Handelingen onderworpen
aan een verkavelingsvergunning

Artikel 92

Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke
vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen een
stuk grond verkavelen;
onder « verkavelen » wordt verstaan een goed verdelen in een of
meer kavels ten einde ten minste een van deze kavels te verkopen of
te verhuren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of een
opstalrecht over te dragen of een van deze overdrachtsvormen aan te
bieden voor woningbouw of voor het opstellen van vaste en
verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden
gebruikt.

Artikel 93

Heeft de verdeling van een stuk grond een andere bestemming
dan woningbouw, mag een verkavelingsvergunning worden aange-
vraagd volgens dezelfde modaliteiten dan voor de bij voorafgaand
artikel bedoelde aanvragen.

In dit geval worden d'e aanvragen om stedebouwkundige vergun-
ning echter onderworpen aan de bepalingen van artikel 122 in
afwijking van artikel 123 van onderhavige ordonnantie.

Section 5 : Permis a duree limitee

Article 91

La duree du permis peut etre limitee :

1° pour les dispositifs de publicite et les enseignes;

2" dans les cas prevus a 1'article 86, § I", 10";

3° lorsqu'il s'agit d'edifier des constructions ou d'executer des
travaux soumis a permis, pendant la periode precedant la
realisation de 1'affectation definitive prevue par une disposition
legale ou reglementaire.

CHAPITRE II

PERMIS DE LOTIR

Section 1 : Actes soumis a permis de lotir

Article 92

Nul ne peut, sans un permis prealable ecrit et expres du College
des Bourgmestre et Echevins, lotir un terrain;

par « lotir » on entend Ie fait de diviser un bien en creant un ou
plusieurs lots afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, ceder un
droit d'emphyteose ou de superficie ou offrir un de ces modes de
cession, au moins un de ces lots en vue de la construction d'une
habitation ou du placement d'une installation fixe ou mobile
pouvant etre utilisee pour 1'habitation.

Article 93

Lorsque la division d'un terrain est envisage a des fins autres que
celle d'habitation, un permis de lotir peut etre demande selon les
memes modalites de celles applicables aux demandes visees a
1'article precedent.

Toutefois, dans ce cas, les demandes de permis d'urbanisme
seront soumises aux dispositions de 1'article 122, par derogation a
1'article 123 de la presente ordonnance.

Artikel 94 Article 94

Bij verdeling van een goed waarvoor geen verkavelingsvergunning
is afgegeven, legt de notaris, twintig dagen voor de datum die voor
de openbare verkoping of voor de.ondertekening van de akte is
vastgesteld, het plan van de verdeling alsmede een attest waarin de
aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de
kavels nader wordt aangegeven, ter inzage aan het College van
Burgemeester en Schepenen en aan de gemachtigde ambtenaar.
voor. Het College van Burgemeester en Schepenen en de gemach-
tigde ambtenaar geven eventueel, ter inlichting, kennis van hun
opmerkingen. Deze moeten in de akte worden vermeld, evenals een
verklaring van de verdeler dat voor de verdeling geen verkavelings-
vergunning of stedebouwkundige vergunning werd afgegeven en,
behoudens overlegging van een stedebouwkundig attest dat laat
voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen worden verkre-
gen, dat hij geen verzekering geeft wat betreft de mogelijkheid een
van de handelingen en werken bedoeld bij artikel 86, § 1, op het
goed te verrichten. •

De notaris vermeldt bovendien in de akte dat geen van de
handelingen en werken bedoeld bij artikel 86, § 1, mogen worden
verricht op het goed waarop de akte betrekking heeft, zolang de
stedebouwkundige vergunning niet is verkregen.

En cas de division d'un bien qui ne fait pas 1'objet d'un permis de
lotir. Ie notaire communique au College des Bourgmestre et
Echevins et au fonctionnaire delegue, vingt jours avant la date
prevue pour la vente publique ou la signature de 1'acte, Ie plan de
division, ainsi qu'une attestation precisant la nature de 1'acte et la
destination des lots qui sera mentionnee dans 1'acte. Le College des
Bourgmestre et Echevins et le fonctionnaire delegue notifient
6ventuellement leurs observations a titre de renseignement. Celles-
ci doivent etre mentionnees dans 1'acte de meme qu'une declaration
de 1'auteur de la division indiquant que celle-ci n'a pas fait 1'objet
d'un permis de lotir ou d'urbanisme et, sauf a produire un certificat
d'urbanisme laissant prevoir que pareil permis pourrait etre obtenu,
qu'il ne prend aucun engagement quant a la possibility d'effectuer
sur le bien aucun des actes et travaux vises a^ 1'article 86, § I".

Le notaire indique, en outre, dans 1'acte qu'aucun des actes et
travaux vises a 1'article 86, § I", ne peuvent etre effectues sur le bien
objet de 1'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas ete obtenu.
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De onderhandse akten waarin die ven-ichtingen worden vastge-
legd, bevatten dezelfde verklaring.

Onderhavig artikel geldt voor aiie akten van eigendomsoverdracht
of eigendomsverklaring, genot, erfpacht of opstal, van een onge-
bouwd gedeelte van een goed, met uitzondering van de akten
waarbij een landpacht geregeld wordt.

Les actes sous seing prive qui constatent ces operations eontien-
nent la meme declaration.

Le present article vaut pour tout acte translatif ou declaratif de
propricte, de jouissance, d'emphyteose ou de superficie d'une partie
non batie d'un immeuble, & 1'exception des actes constatant un bail &
ferme.

Afdeling 2 ; Bijzondcre bepalingen Section 2 ; Dispositions particulieres.

Artikel 95

Artikeien 115 en volgende zijn van toepassing op de aanvragen om
verkavelingsvergunningen.

Article 95

Les articles 115 et suivants sont applicables aux demandes de
permis de lotir.

Artikel 96

Indien de inhoud van de-aanvraag om verkaveiingsvergunning
strijdig is met door 's mensen toedoen gevestigde erfdienstbaarhe-
den of van bij.overeenkomst vastgestelde verplichtingen met betrek-
king tot het grondgebruik, wordt het bestaan hiervan in de aanvraag
vermeld.

Article 96

Lorsque le contenu de la demande de permis de iotir est contraire
a des servitudes du fait de 1'homme ou a des obligations convention-
nelles concernant 1'utilisation du sol, leur existence est mentionnee
dans la demande.

In dit geval wordt de aanvraag onderworpen aan de speciale
regelen van openbaarmaking bedoeld bij artikeien 118 tot 121.

Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures particulieres de
publicite visees aux articles 118 a 121.

Artikel 97 Article 97

§ 1. Indien een aanvraag om verkaveiingsvergunning de aanieg
van nieuwe verkeeiswegen, de tracewijziging, verbreding of ophef-
fing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvat en het
College van Burgemeester en Schepenen bevindt dat de vergunning
zijnentwege kan worden verieend, gelden voor de behandeling van
de aanvraag de voigende bijkomende formaliteiten ;

1'' de aanvraag wordt onderworpen aan de speciale regelen van
openbaarmaking bedoeld bij artikeien 118 tot 121;

1° de Gemeenteraad neemt kennis van het resultaat van het
onderzoek en neemt een besluit over de zaak van de wegen
aivorens het College van Burgemeester en Schepenen over de
vergunningsaanvraag beslist.

§ 2. Heeft de Gemeenteraad over de zaak van de wegen geen
beslissing moeten nemen of zich van besSissing over de zaak van de
wegen onthouden en is beroep ingesteld, dan roept de Executieve,
de Gemeenteraad, op verzoek. in voorkornend geval van het
Stedebouwkundig College. De raad moet dan over de zaak van de
wegen een besluit nemen en dit mededelen binnen een termijn van
zestig dagen; zo nodig houdt het College van Burgemeester en
Schepenen het bij § 1, 1°, bedoelde openbaar onderzoek.

In dat geval wordt de termijn die aan het Stedebouwkundig
College of de Executieve voor de mededeling van him beschikking
op het beroep is voorgeschreven, veriengd met de tijd die de
Gemeenteraad werkelijk heeft gebruikt om zijn besluit over de zaak
van de wegen mede te delen.

§ I". Lorsqu'une demande de permis de iotir implique 1'ouverture
de nouvelles voies de communication, la modification du trace de
voies de communication communales existantes, i'elargissement ou
la suppression de celles-ci et que le College des Bourgmestre et
Echevins constate que le permis pent etre accorde en ce qui le
concerne, 1'instruction de la demande est soumise aux formalites
complementaires ci-apres :
1° la demande est soumise aux mesures particulieres de publicite

visees aux articles 118 a 121;
2° le Consefl communal prend connaissance du resultat de 1'enquete

et deiibere sur les questions de voirie avant que le College des
Bourgmestre et Echevins statue sur la demande de permis.

§ 2. Lorsque le Conseil communal n'a pas ete appele a se
prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se
prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a ete introduit,
ie Conseil communal est convoque par 1'Executif & la demande, le
cas echeant, du College d'urbanisme . Le Conseil communal doit
alors se prononcer sur la question de voirie et communiquer sa
decision dans un delai de soixante jours a dater de la convocation;
s'il y a lieu, le College des Bourgmestre et Echevins precede &
1'enquete publique visee au § 1*", I".

Dans ce cas, le delai imparti au College d'urbanisme ou a
1'Executif pour communiquer sa decision sur recours est proroge du
delai reellement utilise par le Conseil communal pour communiquer
sa decision sur !a question de voirie.

Afdeling 3 ; Gevolgen van de verkavelingsvergunning

Artikel 98

De verkaveiingsvergunning heeft een verordenende waarde.

Section 3 : Effete du permis de lotir.

Article 98

Le permis de lotir a valeur reglementaire.
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Artikel 99 Article 99

V66r de vervreemding, verhuring voor meer dan negen jaar of
vestiging van een zakelijk recht, met inbegrip van bezwaring met
hypotheek, aangaande een kavel van een verkavelingsvergunning,
moet, op verzoek van de eigenaar of eigenaars van de stukken
grond, voor een notaris akte van de verdeling van die stukken grond
en van de aan de verkaveling verbonden lasten worden verleden. De
akte moet de kadastrale omschrijving van de goederen vermelden,
de eigenaars- identificeren in de vorm bepaald in artikel 12 van de
wet van 10 oktober 1913, en nun titel van eigendom aangeven.

De verkavelingsvergunning en het verkavelingsplan worden als
bijiagen bij die akte gevoegd om, samen met de akte en ten verzoeke
van de notaris die de akte heeft verleden, binnen twee maanden na
het verlijden ervan, te worden overgeschreven op het hypotheek-
kantoor van het arrondissement Brussel. De overschrijving van het

, verkavelingsplan mag worden vervangen door de neerlegging op het
hypotheekkantoor van een door de notaris gewaarmerkte afdruk
van dat plan.

Prealablement a toute alienation, location pour plus de neuf
annees, ou constitution d'un droit reel, y compris 1'affectation
hypothecaire, portant sur un lot d'un permis de lotir, il doit etre
dresse acte devant notaire, a la requete du ou des proprietaires des
terrains, de la division de ces terrains et des charges de lotissement.
L'acte doit contenir la designation cadastrale des biens, identifier les
proprietaires dans la forme prevue par 1'article 12 de la loi du 10
octobre 1913 et indiquer leur titre de propriete.

Le permis de lotir et Ie plan de division sont annexes a cet acte
pour etre transcrits avec lui, a la conservation des hypotheques de
1'arrondissement de Bruxelles, a la diligence du notaire qui a recu
1'acte, dans les deux mois de la reception de cet acte. La transcrip-
tion du plan de division peut etre remplacee par le depot de la
conservation d'une copie de ce plan certifiee conforme par le
notaire.

Artikel 100 • Article 100

De notaris geeft aan de partijen kennis van de akte van verdeling
en van het bestek der verkaveling, van de bepalingen der verkave-
linsvergunning, alsook in voorkomend geval van de wijzigingsbepa-
lingen. Hij maakt in de akte van verkoop, van verhuring, van
erfpacht of opstal melding van die kennisgeving, alsook van de
datum der vergunning.

Hij vermeldt ook in de akte dat geen van de handelingen en
werken bedoeld bij artikel 86, § 1, mogen verricht worden op het
goed waarop de akte betrekking heeft, zolang de stedebouwkundige
vergunning niet is verkregen.

De onderhandse akten waarin die verrichtingen worden vastge-
legd, bevatten dezelfde vermeldingen. ,

Le notaire donne connaissance aux parties de 1'acte de division, du
cahier des charges du lotissement et des dispositions du permis de
lotir ainsi que le cas echeant des dispositions modificatives. II en fait
mention dans 1'acte de verite, de location, d'emphyteose ou de
superficie, ainsi que de la date du permis.

II mentionne aussi dans 1'acte qu'aucun des actes et travaux vises a
1'article 86, § I", ne peuvent etre effectues sur le bien objet de 1'acte
tant que le permis d'urbanisme n'a pas etc obtenu.

Les actes sous seing prive qui constatent ces operations contien-
nent les memes mentions.

Artikel 101 • Article 101

Niemand mag een kavel die begrepen is in een verkavelingsver-
gunning in verband met de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de
tracewijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke
verkeerswegen of van een fase van deze vergunning te koop zetten
of verkopen, voor meer dan negen jaar te huur zetten of verhuren,
dan nadat de houder van de vergunning de voorgeschreven werken
en lasten heeft uitgevoerd, of de nodige financiele waarborgen voor
de uitvoering ervan heeft verschaft. De vervulling van deze formali-
teit wordt geconstateerd door een bewijs dat door het College van
Burgemeester en Schepenen afgegeven en bij een ter post aangete-
kende brief aan de verkavelaar medegedeeld wordt. Het College van
Burgermeester en Schepenen zendt aan de gemachtigde ambtenaar
een afschrift van dat bewijs.

Behalve wanneer de uitrusting door de overheid is uitgevoerd,
blijft de houder van de verkavelingsvergunning met de aannemer en
de architect tien jaar lang voor de uitrusting uitgevoerd krachtens de
verkavelingsvergunning hoofdelijk aansprakelijk tegenover het
Gewest, de provincie, de gemeente en de kopers van de percelen,
binnen de in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde perken.

Nul ne peut volontairement exposer en vente ou vendre, exposer
en location ou louer pour plus de neuf ans un lot faisant partie d'un
permis de lotir impliquant I'ouverture de nouvelles voies de commu-
nication, la modification du trace de voies de communication
communales existantes, 1'elargissement ou la suppression de celles-ci
ou d'une phase de celui-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit
execute les travaux et charges imposes, soit fourni les garanties
financieres necessaires a leur execution. L'accomplissement de cette
formalite est constate dans un certificat delivre par le College des
Bourgmestre et Echevins et notifie au lotisseur par lettre recomman-
dee a la poste. Le College des Bourgmestre et Echevins transmet
copie de ce certificat au fonctionnaire delegue.

Hors le cas oil 1'equipement a ete realise par les autorites
publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement
responsable pendant dix ans avec 1'entrepreneur et 1'architecte de
1'equipement realise en vertu du permis de lotir a 1'egard de la
Region, de la province, de la commune et des acquereurs de lots, et
ce dans les limites determinees par les articles 1792 et 2270 du Code
civil.

Artikel 102

Reclame met betrekking tot een verkavelingsvergunning mag niet
worden gemaakt dan met vermelding van de gemeente waar de
verkaveling gelegen is, alsmede van de datum en het nummer van de
vergunning.

Article 102

Aucune publicite relative a un permis de lotir ne peut etre faite
sans mention de la commune ou il est situe, de la date et du numero
de permis.
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Artikel 103

Indien de inhoud van de verkavelingsaanvraag strijdig is met
door 's mensen toedoen gevestigde erfdienstbaarheden of van bij
overeenkomst vastgestelde verplichtingen en indien de modaliteiten
van artikel 96 in acht werden genomen, heeft de vergunning tot
gevolg dat deze erfdienstbaarheden en verplichtingen vervallen,
onverminderd de vergoeding van de bonders van deze rechten ten
laste van de aaavrager.

Article 103

Lorsque ie contenu de la demande de permis de lotir est contraire
a des servitudes du fait de 1'homme ou & des obligations convention-
nelles et que les modalites de 1'article 96 ont ete respectees, Ie permis
a pour effet d'eteindre lesdites servitudes et obligations, sans
prejudice de 1'indemnisation des titulaires de ces droits, a charge du
demandeur.

Artikel 104 Article 104

Het College van Buigemeester en Schepenen of de Gemeente-
raad, alsmede de gemachtigde ambtenaar in gevallen als bedoeld bij
artikelen 122 en 133, kunnen aan de afgifte van de vergunning de
lasten verbinden die zij aan de aanvragers menen te moeten
opieggen. Deze lasten bevatten o-m. buiten de nodige financiele
waarborgen voor de uitvoering ervan, het vemchten op zijn kosten
van alle werken tot uitrusting van de wegen evenals de reservering
en de aanleg van gronden voor groene ruimten, van openbare
gebouwen en nutsvoorzieningen,

Zij kunnen bovendien de afgifte van de vergunning doen afhangen
van een verklaring, waarbij de aanvrager zich ertoe verbindt
wanneer de werken zijn begonnen aan de gemeente kosteloos, vrij
en onbelast voor haar, de eigendom over te dragen van de in de
aanvraag vermelde openbare wegen, de bijgebouwen, de uitrustin-
gen van openbaar nut en de gronden waarop deze worden of zullen
worden aangelegd.

Le College des Bourgmestre et Eehevins ou ie Conseil ainsi que Ie
fonctionnaire delegue dans les cas vises aux articles 122 et 133
peuvent subordonner la delivrance du permis aux charges qu'ils
jugent utiles d'imposer au demandeur, charges comprenant notam-
ment outre la fourniture de garanties financieres necessaires a leur
execution, la realisation a ses frais de tous travaux d'equipement des
voiries ainsi que la reservation et 1'amenagement de terrains pour les
espaces verts, des batiments publics et des equipements publics.

En outre, iis peuvent subordonner la delivrance du permis h une
declaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment ou les
travaux sont entames, a ceder i la commune a titre gratuit, quitte et
libre et sans frais pour elle, la propriete de voies publiques, des
annexes et des equipements d'utilite publique mentionnes dans !a
demande ainsi que les terrains sur lesqueis ils sont ou seront
amenages.

Afdeling 4 : Vervaltermijn Section 4 : Peremption

Artikel 105 Article 105

Indien de verkavelingsvergunning geen aanleg van nieuwe ver-
keerswegen, noch tracewijziging, verbreding of opheffing van
bestaande gemeenteiijke verkeerswegen omvat, vervalt de vergun-
ning voor het overige gedeelte, indien binnen vijf jaar na de afgifte
ervan, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, de
vestiging van een erfpacht- of opstalrecht van ten minste een derde
van de kavels niet is geregistreerd. Het bewijs van de verkopen of de
verhuringen wordt geleverd door kennisgeving aan het College van
Burgemeester en Schepenen en aan de gemachtigde ambtenaar van
de uittreksels uit de akten, die door de notaris of de ontvanger van
de registratie gewaarmerkt zijn voor het verstrijken van voormelde
termijn van vijf jaar.

Lorsque le permis de lotir n'implique pas 1'ouverture de nouvelles
voies de communication, la modification du trace de voies commu-
nales existantes, 1'elargissement ou la suppression de celles-ci, il est
perime pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour
plus de neuf ans, la constitution d'emphyteose ou de superficie, d'au
moins un tiers des lots n'a pas ete enregistree dans le delai de cinq
ans de sa delivrance. La preuve des ventes et locations est fournie
par la notification au College des Bourgmestre et Eehevins et au
fonctionnaire delegue des extraits des actes certifies conformes par
le notaire ou le receveur de 1'enregistrement, avant 1'expiration du
delai de cinq ans precite.

Artikel 106

Indien de verkavelingsvergunning het aanleg van nieuwe ver-
keerswegen, een tracewijziging, de verbreding of de opheffing van
bestaande gemeenteiijke verkeerswegen omvat, vervalt de vergun-
ning indien de houder ervan de voorgeschreven werken en lasten
binnen vijf jaar na de afgifte niet heeft uitgevoerd of de vereiste
financiele waarborgen niet heeft verschaft.

Article 106

Lorsque ie permis de lotir implique 1'ouverture de nouvelles voies
de communication, la modification, du trace des voies communaies
existantes, 1'elargissement ou la suppression de celles-ci, il est
perime lorsque le titulaire du permis n'a pas execute les travaux et
les charges imposes ou fourni les garanties financieres exigees dans
les cinq ans de sa delivrance.

Artikel 107

Indien de verkavelingsvergunning in fasen mag worden uitge-
voerd, bepaalt de vergunning het tijdstip waarop de vijfjarige
vervaltermijn ingaat voor eike fase buiten de eerste.

Article 107

Lorsque la realisation du permis de lotir est autorisee par phase, le
permis determine le point de depart du delai de peremption de cinq
ans pour chaque phase autre que la premiere.

Artikel 108

De verkavelingsvergunning vervalt van rechtswege.

Article 108

La peremption du permis de lotir s'opere de plein droit.
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Het College van Burgemeeester en Schepenen constateert echter
het verval door een proces-verbaal, dat bij een ter post aangete-
kende zending aan de verkavelaar wordt medegedeeld.

Het College van Burgemeester en Schepenen zendt naar de
gemachtigde ambtenaar een afschrift van het proces-verbaal.

Heeft het College van Burgemeester en Schepenen twee maanden
na afloop van de termijn het verval niet geconstateerd, dan stelt de
gemachtigde ambtenaar het verval bij proces-verbaal vast, en deelt
dit bij een ter post aangetekende zending aan de verkavelaar en aan
het College van Burgemeester en Schepenen mede.

Toutefois, Ie College des Bourgmestre et Echevins en constate la
peremption dans un proces-verbal qu'il notirie au lotisseur par envoi
recommande a la poste.

Le College des Bourgmestre et Echevins transmet une copie de ce
proces-verbal au fonctionnaire delegue.

Si le College des Bourgmestre et Echevins s'est abstenu de
constater la peremption dans les deux mois de 1'expiration du delai,
le proces-verbal etablissant la peremption est dresse par le fonction-
naire delegue et notifie au lotisseur et au College des Bourgmestre et
Echevins, par un envoi recommande a la poste.

Afdeling 5 : Wijziging van de verkavelingsvergunning Section 5 : Modification du permis de lotir

Artikel 109

Op verzoek van de eigenaar van een in .een verkavelingsvergun-
ning begrepen kavel kan een wijziging van deze laatste worden
toegestaan voor zover de wijziging geen afbreuk doet aan de rechten
ontstaan uit overeenkomsten tussen de partijen.

Article 109

A la demande de tout proprietaire d'un lot situe dans un permis de
lotir, une modification de celui-ci peut etre autorisee pour autant
qu'elle ne porte pas atteinte aux droits resultants de conventions
entre les parties.

Artikel 110 Article 110

De bepalingen tot regeling van de verkavelingsvergunning zijn
mede toepasselijk op de wijziging ervan, onverminderd de vervulling
van de navolgende formaliteiten.

Alvorens zijn aanvraag in te dienen, zendt de eigenaar een
eensluidend afschrift ervan, bij een ter post aangetekende brief, aan
alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet medeondertekend
hebben. De postbewijzen van afgifte der aangetekende zendingen
worden bij het dossier van de aanvraag gevoegd. De bezwaren
worden schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen
ingediend binnen dertig dagen te rekenen vanaf de datum van afgifte
der aangetekende zendingen bij de post.

De wijziging wordt geweigerd indien de eigenaar of eigenaars van
meer dan een vierde van de in de oorspronkelijke vergunning
toegestane kavels hun verzet aan het College van Burgemeester en
Schepenen te kennen geven bij een ter post aangetekende brief die
binnen de in'het voorgaande lid bedoelde termijn is verzonden.

De beslissing tot verlening of weigering van de wijzigingsvergun-
ning wordt met redenen omkleed.

Les dispositions reglant le permis de lotir sont applicables a sa
modification, sans prejudice de 1'accomplissement des formalites ci-
apres.

Avant d'introduire sa demande, le proprietaire adresse une copie
conforme de celle-ci, par lettre recommandee a la poste, a tous les
proprietaires d'un lot qui n'ont pas contresigne la demande. Les
recepisses de depot des envois recommandes sont annexes au dossier
joint a la demande. Les reclamations sont introduites au College des
Bourgmestre et Echevins, par ecrit, dans les (rente jours de la date
de depot a la poste des envois recommandes.

La modification est refusee lorsque le ou les proprietaires
possedant plus du quart des lots autorises dans le permis initial
manifestent leur opposition au College des Bourgmestre et Eche-
vins, par lettre recommandee a la poste adressee dans le delai vis6 a
1'alinea precedent.

La decision d'octroi ou de refus du permis modificatif est motivee.

Artikel 111

De verkavelingsvergunning kan eveneens worden gewijzigd onder
de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald in artikelen 58
en volgende.

Artikel 112

De wijziging van de verkavelingsvergunning heeft geen gevolg op
de vervaltermijn van de verkavelingsvergunning waarvan de wijzi-
ging is aangevraagd.

Article 111

Le permis de lotir peut egalement etre modifie dans les conditions
et selon modalites fixees aux articles 58 et suivants.

Article 112

La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le delai de
peremption du permis de lotir dont la modification est demandee.

Artikel 113

Heeft een eigenaar van een kavel een wijziging van de verkave-
lingsvergunning verkregen, dan moet evenzo, op zijn verzoek, voor
een notaris akte worden verieden van de wijzigingen die werden
aangebracht in de verkaveling van de stukken grond of in de lasten
van de verkaveling. De akte moet de kadastrale omschrijving van de
goederen op het tijdstip van het verlijden vermelden, alle eigenaars
van de in de verkaveling begrepen percelen identificeren in de vorm
bepaald in artikel 12 van de wet van 10 oktober 1913, en hun titel

Article 113

Lorsqu'un proprietaire d'une parcelle a obtenu une modification
du permis de lotir, il doit a sa requete, etre passe acte devant notaire
des modifications apportees a la division des terrains ou aux charges
du lotissement. L'acte doit contenir la designation cadastrale des
biens au moment ou il est passe, identifier tous les proprietaires des
parcelles comprises dans le lotissement dans la forme prevue par
1'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de
propriete; il doit aussi contenir 1'indication precise de la transcrip-
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van eigendom aangeven; zij moeten eveneens een nauwkeurige
opgave van de overschrijving der verdelingsakte van de stukken
grond bevatten. De beslissing tot wijziging van de verkavelingsver-
gunning en, in voorkomend geval, het nieuwe verdelingsplan
worden als bijiage bij die akte gevoegd, om samen met deze akte te
worden overgeschreven zoals in artikel 99 is bepaald.

don de 1'acte de division des terrains. La decision modifiant ,le
permis de lotir et. Ie cas echeant. Ie nouveau p!an de division sont
annexes & cet acte pour etre transcrits avec lui comme il est indique &
1'article 99.

Artikel 114

Wanneer de Executieve beslist dat de verkavelingsvergunning
dient te worden gewijzigd overeenkomstig de artikelen 59 en 109 van
onderhavige ordonnantie, kan zij in het belang van de goede
plaatselijke ruinatelijke ordening bij een met redenen omkleed
besiuit de schorsing gelasten van de verkoop of van de verhuring
voor meer dan negen jaar, van de vestiging van een erfpacht of
opstalrecht van het geheel of van een gedeelte der percelen van de
verkavelingsvergunning.

Article 114

Lorsque 1'Executif decide qu'il y a lieu a modification du permis
de lotir conformeaaent aux articles 59 et 109 de la presents
ordonnance, il peut, dans 1'interet du bon amenagement des licux,
ordonner par arrete motive la suspension de la vente, de la location
pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphyteose ou de
superficie de tout ou partie des parcelles du permis de lotir.

HOOFDSTUK III

INDIENING EN BEHANDELING
VAN DE AANVRAGEN EN BEROEPEN

CHAPITRE III

DE L'lNTRODUCTION ET DE
L'lNSTRUCTION DES DEMANDES ET DES RECOUPS

Afdeling 1 : Indiening van de aanvraag

Artikel 115

De Executieve bepaalt aan weike voorwaarden een dossier over
een vergunningsaanvraag moet voldoen om als volledig te worden
beschouwd.

Section 1 : Introduction de la demande

Article 115

L'Executif determine les conditions requises pour qu'un dossier
de demande dc permis soit considere comme complet.

Artikel 116 Article 116

De aanvraag kan op het gemeentehuis worden ingediend. Een
ontvangstbewijs ervan wordt dadelijk afgegeven.

De aanvraag kan ook bij een ter post aangetekcnde brief worden
gedaan.

Binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag zendt de
gemeente aan de aanvrager bij een ter post aangetekende brief een
ontvangstbewijs indien zijn dossier volledig is. Is dit niet het geva),
deelt ze hem op dezelfde wijze dat zijn dossier niet volledig is met
vermelding van de ontbrekende documenten of inlichtingen.

Bij gebrek aan het ontvangstbewijs of de kennisgeving dat het
dossier niet volledig is, worden de bij artikel 124 bedoelde procedu-
retermijnen berekend vanaf de tiende dag met ingang van de
indiening van de aanvraag.

La demande peut etre deposee & la maison communale. II en est
delivre une attestation dc depot sur Ie champ.

La demande peut egalement etre adressee par envoi recommande
& la poste.

Dans les dix jours de la reception de la demande, la commune
adresse au demandeur, par pli recommande & la poste, un accuse de
reception si Ie dossier est compiet. Dans Ie cas contraire, elle
1'informe, dans les memes conditions que son dossier n'est pas
complet en indiquant les documents ou renseignements manquants.

En 1'absence de delivrance de i'accuse de reception ou de la
notification du caractere incomplet du dossier, les delais de proce-
dure vises & 1'article 124 se calculent a partir du dixieme jour du
dep6t de la demande.

Artikel 117 Article 117

Komt in het bij artikel 122 bedoelde geval de gemachtigde
ambtenaar tot de bevinding dat het dossier niet volledig is, dan deelt
hij de aanvrager alsook de gemeente waaran hij het dossier
terugzendt, mede dat het afgegeven ontvangstbewijs als ongeschre-
ven moet worden beschouwd en dat de procedure opnieuw moet
worden begonnen.

De gemachtigde ambtenaar geeft de aanvrager te kennen met
weike stukken het dossier moet worden aangevuld.

In het bij artikel 123 bedoelde geval kan hij de vergunning
schorsen.

Lorsque, dans Ie cas vise a 1'article 122, Ie fonctionnaire delegue
constate que Ie dossier n'est pas complet, il avertit Ie demandeur,
ainsi que la commune a laquelle il renvoie Ie dossier, que I'accuse de
reception doit etre considere comme nul et non avenu et que la
procedure doit etre recommencee.

Le fonctionnaire delegue indique au demandeur les pieces qui
doivent completer le dossier.

Dans le cas vise & 1'article 123, il .peut suspendre le permis.
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Afdeling Uis : Effectenbeoordeling in stedclijk milieu Section Ibis : Evaluation des incidences en milieu urbain

Artikel 11711 Article 11711

Voordat het College van Burgemeester en Schepenen het ontvan-
gstbewijs van de vergunningsaanvraag afgeeft, gaat het na of de
aanvraag de bepalingen van de ordonnantie van... betreffende de
effectenbeoordeling in stedeliJk milieu in acht neemt.

Artikel 117/2

Wanneer de handelingen en werken waarvoor een vergunnings-
aanvraag werd ingediend op de lijst staan van de ontwerpen waarbij
een milieu-effectenstudie nodig is, wordt het ontvangstbewijs van
het volledige dossier over de vergunningsaanvraag pas afgegeven
indien de aanvraag door een positief stedebouwkundig attest wordt
voorafgegaan krachtens de bepalingen van de ordonnantie van...
betreffende de effectenbeoordeling in stedelijk milieu.

Avant de delivrer 1'accuse de reception de la demande de permis,
Ie College des Bourgmestre et Echevins verifie si la demande est
soumise aux dispositions de 1'ordonnance du... relative a 1'evalua-
tion des incidences en milieu urbain.

Article 117/2,

Lorsque les actes et travaux, objets de la demande de permis, sont
repris dans la liste des projets necessitant une etude d'incidences,
['accuse de reception du dossier complet de la demande de permis ne
sera delivre que si la demande est precedee d'un certificat d'urba-
nisme positif delivre dans Ie respect des dispositions de 1'ordonnance
du... relative a 1'evaluation des incidences en milieu urbain.

Artikel 11713 Article 11713

Wanneer de handelingen en werken waarvoor een vergunnings-
aanvraag werd ingediend op de lijst staan van de ontwerpen waarbij
een milieu-effectennota nodig is, wordt het ontvangstbewijs van het
volledige dossier over de vergunningsaanvraag pas afgegeven na
inzage van deze milieu-effectennota. Het ontvangstbewijs zai duide-
lijk betrekking hebben op de gelijkvormigheid van deze nota.

Eike vergunningsaanvraag waarbij een milieu-effectennota nodig
is, wordt onderworpen aan de speciale regelen van openbaarmaking
bepaald bij artikelen 118 en volgende van onderhavige ordonnantie.
De onderzoekstermijn wordt echter ambtshalve op dertig dagen
gebracht.

Indien de Executieve op advies van de Overlegcommissie besluit
dat een milieu-effectenstudie moet worden opgemaakt v66r de
indiening van de vergunningsaanvraag, zijn de bepalingen van
artikel 117/2 van toepassing.

Lorsque les actes et travaux, objet de la demande de permis, sont
repris dans la liste des projets necessitant une note d'incidences,
1'accuse de reception du dossier complet de demande de permis ne
sera delivre qu'au vu de ladite note d'incidences. L'accuse de
reception visera expressement la conformite de cette derniere.

Toute demande de permis necessitant une note d'incidences est
soumise aux mesures particulieres de publicite visees aux articles 118
et suivants de la presente ordonnance. Toutefois, Ie delai d'enquete
sera d'office porte a trente jours.

Si, sur avis de la Commission ,de concertation, 1'Executif conclut a
la necessite d'etablir une etude d'incidences prealablement a 1'in-
struction de la demande de permis, les dispositions de 1'article 117/2
seront d'application.

Afdeling 2 : Speciate regelen van openbaarmaking Section 2 : Mesures particulieres de publicite

Artikel 118

Wanneer een vergunningsaanvraag moet worden onderworpen
aan de speciale regelen van openbaarmaking, overeenkomstig de
van kracht zijnde verordenende bepalingen, organiseert het College
van Burgemeester en Schepenen het openbaar onderzoek onder
voorbenoud van de toepassing van artikel 160.

Article 118

Lorsqu'une demande de permis doit etre soumise aux mesures
particulieres de publicite en vertu des dispositions reglementaires en
vigueur, Ie College des Bourgmestre et Echevins organise 1'enquete
publique sous reserve de 1'application de 1'article 160.

Artikel 119 Article 119

Het dossier van de aanvraag kan door de bevolking op het
gemeentebestuur worden geraadpleegd tijdens de duur van het
onderzoek waarvan het begin en het einde op de uit te hangen
berichten van onderzoek staan vermeld.

Bezwaren en opmerkingen worden overgemaakt aan het College
van Burgemeester en Schepenen binnen de vastgelegde termijn en
worden bij het proces-verbaal van sluiting van het onderzoek
gevoegd. Dit proces-verbaal wordt door het College van Burgemees-
ter en Schepenen binnen acht dagen na het verstrijken van de
termijn opgemaakt.

Artikel 120

De aanvraag wordt samen met de bezwaren en opmerkingen en
het proces-verbaal van sluiting van het onderzoek binnen vijftien
dagen na de sluiting van het onderzoek doorgezonden aan de
Overlegcommissie. Deze brengt haar advies uit binnen dertig dagen
vddr de sluiting van het onderzoek.

Le dossier de la demande est tenu a la disposition du public a la
maison communale aux fins de consultation pendant la duree requise
pour 1'enquete, dont le debut et la fin sont precises dans les avis
d'enquete a afficher.

Les reclamations et observations sont adressees au College des
Bourgmestre et Echevins dans le delai fixg et annexees au proces-
verbal de cl6ture de 1'enquete. Celui-ci est dresse par le College des
Bourgmestre et Echevins dans les huit jours de 1'expiration du d61ai.

Article 120

La demande est, avec les reclamations et observations et le
proces-verbal de cl6ture de 1'enquete, soumise dans les quinze jours
de la cl6ture de 1'enquete, a la Commission de concertation. Celle-ci
emet son avis dans les trente jours de la fin de 1'enquete.
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Artikel 121

De Executieve stelt de modaliteiten voor de toepassing van
onderhavige afdeling vast met inachtneming van artikelen 10 en 12
van onderhavige ordonnantie.

Article 121

L'Executif determine, dans Ie respect des articles 10 et 12 de la
presente ordonnance, les modalites d'application de la presente
section.

Afdeling 3 : Beslissing van het College van Burgemeester
en Schcpencn

Section 3 : Decision du College des Bourgmestre et Echevins

Artikel 122 Article 122

§ 1. Zolang voor het grondgebied waarin het goed begrepen is,
geen door de Executieve goedgekeurd bijzonder bestemmingsplan
of geen geldige verkavelingsvergunning bestaat, wordt de aanvraag
onverminderd artikel 93 aan de gemachtigde ambtenaar voorgelegd.

De vergunning kan slechts door het College van Burgemeester en
Schepenen worden verleend op eensluidend en duidelijk advies van
de gemachtigde ambtenaar.

De Executieve kan de lijst vaststellen van de werken en handelin-
gen waarvoor, wegens him geringe omvang, het advies van een
gemachtigde ambtenaar met is vereist. In dat geval is artikel 123
toepasselijk.

§ 2. Het advies van de gemachtigde ambtenaar kan, mits het met
redenen behoorlijk wordt omkleed, tot weigering van de vergunning
besluiten.

De vergunning kan ook worden geweigerd voor het bouwen op
een stuk grond, gelegen aan een weg die, gelet op de piaatselijke
toestand, onvoldoende is uitgerust.

De gemachtigde ambtenaar kan aan de afgifte van de vergunning
ook voorwaarden verbinden om een goede piaatselijke ordening
veilig te stellen, en in dat verband desnoods afwijken van alle
bestaande verordenende voorschriften, inzonderheid van die weike
uit rooiplannen voortvloeien.

Bij het verlenen van een ongunstig advies mag de gemachtigde
ambtenaar afwijken van de voorschriften van een gewestelijk
ontwikkelingsplan of van een gewestelijk bestemmingsplan waarvan
de wijziging beslist is.

De gemachtigde ambtenaar kan zijn ongunstig advies doen
berusten op een van volgende redenen ;
I" de aanvraag is onverenigbaar met een in uitwerking zijnd

bijzonder bestemmingsplan waarvan het basisdossier door de
Executieve werd goedgekeuid;

2° het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan of van gewestelijk
bestemmingsplan is in strijd met de aanvraag;

3° de Executieve heeft besloten een gewestelijk ontwikkelingsplan,
een gewestelijk bestemmingsplan of een gemeentelijk ontwikke-
iingsplan te wijzigen.

§ 3. Onverminderd de bepalingen van § 2 van onderhavig artikel,
mag de vergunning niet worden verleend, wanneer gevraagd wordt
te bouwen of te herbouwen op het gedeelte van een stuk grond dat
door een rooilijn is getroffen of andere dan instandhoudings- en
onderhoudswerken uit te voercn aan een door een rooilijn getroffen
gebouw,

In het laatste geval mag de vergunning niettemin worden afgege-
ven, indien uit de adviezen van de bevoegde instanties blijkt dat de
rooilijn ter plaatse van het gebouw niet v66r ten minste vijfjaar, te
rekenen vanaf de afgifte van de vergunning, tot stand zai kunnen
worden gebracht. In geval van onteigening na het verstrijken van die
termijn, wordt bij het bepalen van de vergoeding geen rekening
gehouden met de waardevermeerdering die uit de vergunde werken
voortvloeit.

§ I". Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour ie territoire ou se
trouve situe Ie bien, de plan particulier d'affectation du sol approuvd
par 1'Executif, ou de pennis de lotir non perime. sans prejudice de
1'article 93, la demande est soumise au fonctionnaire delegue.

Le pennis ne peut etre delivre par Ie College des Bourgmestre et
Echevins que de 1'avis conforme et expres du fonctionnaire delegue.

L'Executif peut arreter la liste des travaux et actes qui, en raison
de leur minimc importance, ne requierent pas 1'avis du fonctionnaire
delegue. En ce cas, 1'article 123 est applicable.

§ 2. L'avis du fonctionnaire delegue peut, moyennant due moti-
vation, conclure au refus du pennis.

Le pennis peut notamment etre refuse s'il s'agit de batir sur un
terrain n'ayant pas d'acces a une voie suffisamment equipee, compte

• tenu de la situation des lieux.

Le fonctionnaire delegue peut aussi subordonner !a delivrance du
permis A des conditions destinees & sauvegarder le bon amenage-
ment des. lieux en s'ecartant au besoin de toutes prescriptions
reglementaires existantes et notamment de ceiles decoulant de plans
d'alignement.

Lorsqu'il emet un avis defavorable, le fonctionnaire delegue peut
s'ecarter des prescriptions d'un plan regional de developpement ou
d'un plan regional d'affectation du sol, dont la modification a ete
decidee.

Le fonctionnaire delegue peut fonder son avis defavorable sur un
des motifs suivants :
1° la demande est incompatible avec un plan particulier d'affecta-

tion du sol en cours d'elaboration dont le dossier de base a ete
approuve par 1'Executif;

2° le projet de plan regional de developpement ou de plan regional
d'affectation du sol s'oppose & la demande;

3° 1'Executif a decide la modification d'un plan regional de develop-
pement, d'un plan regional d'affectation du sol ou d'un plan
communal de developpement.

§ 3. Sans prejudice des dispositions du 2 du present article, le
permis ne peut etre delivre lorsqu'il s'agit de construire ou de
reconstruire sur la partie d'un terrain frappee d'alignement ou
lorsqu'il s'agit d'effectuer & un batiment frappe d'alignement des
travaux autres que de conservation et d'entretien.

Neanmoins, dans ce dernier cas, le permis poun'a etre delivre s'il
resulte des avis exprunes par les autorites competentes que 1'aligne-
ment ne pourra etre realise, au droit du batiment considere, avant au
moins cinq ans a partir de la delivrance du permis. En cas
d'expropriation effectuee apres 1'expiration de ce delai, la plus-value
resultant des travaux autorises n'est pas prise en consideration pour
le calcul de 1'indemnite.
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§ 4. De vergunnirig meet het beschikkende gedeelte van het
advies van de gemachtigde ambtenaar overnemen.

De aanvrager is gehouden de in dat advies gestelde voorwaarden
in acht te nemen.

§ 5. De beslissing waarbij de vergunning wordt geweigerd, moet
met redenen omkleed zijn.

§ 4. Le permis doit reproduire Ie dispositif de 1'avis donne par Ie
fonctionnaire delegue.

Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par
cet avis.

§ 5. La decision de refus du permis doit etre motivee.

Artlkel 123

Wanneer voor het gebied waarin het goed gelegen is, een door de
Executieve goedgekeurd bijzonder bestemmingsplan of een niet
vervallen verkavelingsvergunning bestaat, uitgezonderd deze afge-
geven krachtens artikel 93, beslist het College van Burgemeester en
Schepenen over de aanvraag zonder voorafgaand en eensluidend
advies van de gemachtigde ambtenaar.

Article 123

S'il existe, pour le territoire oil se trouve situe le bien, un plan
particulier d'affectation du sol approuve par 1'Executif ou un permis
de lotir non perime, a 1'exception de ceux delivres en vertu de
1'article 93, le College des Bourgmestre et Echevins statue sur la
demande sans avis prealable et conforme du fonctionnaire delegue.

Artikel 124 Article 124

Van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepe-
nen tot verlening of weigering van de vergunning wordt gelijktijdig
aan de aanvrager en aan de gemachtigde ambtenaar bij een ter post
aangetekende brief kennis gegeven.

Deze kennisgeving zai vanaf de datum van het ontvangstbewijs
binnen volgende termijnen plaatsvinden :
1° vijfenveertig dagen indien de aanvraag noch het voorafgaand

advies van de gemachtigde ambtenaar noch speciale regelen van
openbaannaking bedoeld bij artikelen 118 tot 121 van onderha-
vige ordonnantie vereist;

2° vijfenzeventig dagen indien de aanvraag hetzij het eensluidend
advies van de gemachtigde ambtenaar, hetzij speciale regelen
van openbaannaking vereist;

3° honderd en vijf dagen indien de aanvraag het eensluidend advies
van de gemachtigde ambtenaar en speciale regelen van open-
baannaking vereist.

Indien de aanvraag speciale regelen van openbaannaking vereist
en haar behandeling gedeeltelijk tijdens de schoolvakanties plaats-
vindt, worden de termijnen verlengd met:
- tien dagen voor de Paas- of Kerstvakantie;
- vijfenveertig dagen voor de zomervakantie.

La decision du College des Bourgmestre et Echevins octrpyant ou
refusant le permis est notifiee par pli recommande a la poste
simultanement au demandeur et au fonctionnaire delegue.

Cette notification interviendra dans les delais suivants a compter
de la date de 1'accuse de reception :
1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis

prealable du fonctionnaire delegue, ni mesures particulieres de
publicite visees aux articles 118 a 121 de la presente ordonnance;

2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert soit 1'avis
conforme du fonctionnaire delegue, soit des mesures particulie-
res de publicite;

3° cent cinq jours lorsque la demande requiert 1'avis conforme du
fonctionnaire delegue et des mesures particulieres de publicite.

Lorsque la demande requiert des mesures particulieres de publi-
cite et que son instruction se deroule partiellement durant les
vacances scolaires, les delais sont augmentes de :
- dix jours s'il s'agit des vacances de Paques. ou de Noel;
- quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'ete.

Artikel 125

Van de in toepassing van de artikelen 122 en 123 afgegeven
vergunning mag gebruik worden gemaakt indien binnen twintig
dagen te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, de gemachtigde
ambtenaar geen beslissing tot schorsing van de vergunning ter kennis
van de aanvrager heeft gebracht.

De vergunning moet deze paragraaf overnemen.

Article 125

Le permis delivre en application des articles 122 et 123 est
executoire si, dans les vingt jours a compter de sa notification, le
fonctionnaire delegue n'a pas notifie au demandeur une decision
suspendant le permis.

Le permis doit reproduire le present paragraphe.

Artikel 126

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning afgegeven
is, moet op het terrein worden aangeplakt door de aanvrager, hetzij,
wanneer het een werk betreft, vodr de aanvang van het werk en
tijdens de hele duur ervan, hetzij, in de overige gevallen, zodra de
toebereidselen voor de uitvoering van de handeling of handelingen
worden getroffen en tijdens de hele duur van de uitvoering ervan.

Article 126

Un avis indiquant que le permis a etc delivre, doit etre affiche sur
le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de
travaux, avant 1'ouverture du chantier et pendant toute la duree de
ce dernier, soit dans les autres cas, des les preparatifs avant que
1'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la duree de leur
accomplisssement.
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Gedurende die tij'd moet de vergunning en het bijbehorende
dossier, of een door het gemeentebestuur of de gemachtigde
ambtenaar gewaarmerkt afschrift van deze stukken, voortdurend ter
beschikking van de in artikel 181 aangewezen ambtenaren liggen, op
de plaats waar het werk uitgevoerd en de handeling of handelingen
verricht worden.

De Executieve stelt de modaliteiten voor de toepassing van
onderhavig artikel vast.

Durant ce temps. Ie pennis et Ie dossier annexe ou une copie de
ces documents certifiee conforme par radministration communale
doit se trouver en permanence a la disposition des agents designes a
1'article 181, a 1'endroit ou les travaux sont executes et Ie ou les actes
sont accomplis.

L'Executif determine les modaiites d'execution du present article.

Artikel 127

De plaatsing van de nieuwe gebouwen wordt ter plaatse aangege-
ven door de zorg van het College van Burgemeester en Schepenen,
dat zich gedraagt naar het eventuele advies van de gemachtigde
ambtenaar en bovendien, zo het een bouwwerk aan een grote weg
betreft, naar de verordeningen en adviezen van de betrokken
administratie.

Article 127

L'implantation des constructions nouvelles est indiquee sur place
par les soins du College des Bourgmestre et Echevins qui se
conformera a 1'avis du fonctionnaire delegue et, en outre, s'il s'agit
de construire !e long de la grande voirie, aux reglements et avis de
1'administration interessee.

Artikel 128 Article 128

De weigering van de vergunning om de bij artikel 122, § 2
bedoelde redenea vervalt:
- in het bij I" bedoelde geval, iadien het plan geen bindende kracht

heeft verkregen binnen drie jaar na de gocdkeuring door de
Executieve van het basisdossier;

- in het onder 2" bedoeide gevai indien dit plan geen bindende
kracht heeft verkregen binnen het jaar na de inwerkingtreding van
het besluit van de Executieve houdende goedkeuring van het
ontwerp;

- in het onder 3" bedoelde geval, indien het nieuwe plan geen
bindende kracht heeft verkregen binnen twee jaar na de inwer-
kingtreding van het besluit van de Executieve houdende wijziging
ervan.

Le refus du permis fond6 sur les motifs vises a 1'article 122 § 2,
dernier alinea devient caduc :
- dans le cas vis6 au 1°, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire

dans les trois ans de 1'approbation par 1'Executif du dossier de
base;

- dans le cas vis6 au 2°, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire
dans 1'annee a dater de 1'entree en vigueur de l'arret6 de 1'Executif
qui approuve le projet;

- dans le cas vis6 au 3°, si le nouveau plan n'a pas acquis force
obligatoire dans les deux ans a dater de 1'entree en vigueur de
Parrete de 1'Executif decidant sa modification.

In de drie gevallen wordt over de oorspronkelijke aanvraag, op
verzoek van de aanvrager, een nieuwe beslissing genomen, die bij
weigering niet meer op de genoemde redcn gegrond mag zijn.

Dans les trois cas, la requete primitive fait 1'objet, a la demande
du requerant, d'une nouvelle decision qui, en cas de refus, ne peut
plus etre fondee sur ledit motif.

Afdeling 4 : Schorsing en vernietiging van de vergunning Section 4 : Suspension et annulation du permis

Artikel 129

De gemachtigde ambtenaar gaat na of de procedure regelmatig
was en of zijn advies in acht wordt genomen. Zo niet, dan schorst hij
de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen en
stelt dit laatste alsook dc aanvrager en het Stedebouwkundig College
daarvan in kennis binnen twintig dagen na ontvangst van de
vergunning.

Article 129

Dans le cas vise a 1'article 122, !e fonctionnaire delegue verifie si la
procedure a ete reguliere et son avis respecte. Dans la negative, il
suspend la decision du College des Bourgmestre et Echevins et en
adresse notification a celui-ci, au demandeur ainsi qu'au College
d'urbanisme dans ies vingt jours qui suivent la reception du permis.

Ardkel 130 Article 130

§ I. In het bij artikel 123 bedoelde geval wordt een afschrift van
de vergunning samen met het dossier gezonden aan de gemachtigde
ambtenaar, die nagaat of de vergunning overeenstemt met het
bijzonder bestemmingsplan, met de verkavelingsvergunning, met de
geweStelijke stedebouwkundige verordeningen, voorzien bij de

.artikelen 161 en volgende van onderhavige ordonnantie, van de
wetgeving op de grote wegen en van artikel 10 van de wet van 12 juli
1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen alsmede de
door de Executieve krachtens artikel 6 van die wet goedgekeurde
perceelplannen.

§ 1. Dans le cas vise a 1'article 123, une expedition du permis est
transmise avec le dossier au fonctionnaire delegue, qui verifie si le
permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol, au
pennis de lotir, aux reglements regionaux d'urbanisme prevus aux
articles 161 et suivants de la presente ordonnance, a la legislation sur
la grande voirie et a 1'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 etablissant
le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuves
par 1'Executif en vertu de 1'article 6 de cette loi.
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In geval van niet-overeenstemming schorst de gemachtigde amb-
tenaar de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen
en geeft daarvan kennis aan dit College, aan de aanvrager en aan het
Stedebouwkundig College binnen twintig dagen na ontvangst van de
vergunning.

§ 2 De gemachtigde ambtenaar kan ook de vergunning schorsen
die, hoewel steunende op een bijzonder bestemmingsplan of op een
niet-vervallen verkavelingsvergunning, onverenigbaar is met de
voorschriften van een ontwerp van gewestelijke ontwikkelingsplan
of gewestelijke bestemmingsplan dat bindende kracht heeft gekre-
gen.

De gemachtige ambtenaar kan eveneens de vergunning schorsen
wanneer hij van oordeel is dat de overeenkomstig de vergunning of
het bijgevoegde dossier geplande werken een goede plaatselijke
ordening in gevaar kunnen brengen, zodra de Executieve heeft
besloten tot de wijziging van het bijzondere bestemmingsplan of het
opmaken van een bijzonder bestemmingsplan strekkende tot de
wijziging of de vernietiging van de verkavelingsvergunning.

En cas de non-conformite, Ie fonctionnaire delegue suspend la
decision du College des Bourgmestre et Echevins et en adresse
notification a celui-ci, au demandeur ainsi qu'au College d'urba-
nisme, dans les vingt jours qui suivent la reception du permis.

i
§ 2. Le fonctionnaire delegue suspend Ie permis qui, bien qu'il

soit fonde sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de
lotir non perime, est incompatible avec les prescriptions d'un projet
de plan regional de developpement ou de plan regional d'affectation
du sol ayant acquis force obligatoire.

Le fonctionnaire delegue peut egalement suspendre le permis
lorsqu'il estime que les travaux prevus dans ce permis ou dans le
dossier annexe sont de nature a compromettre le bon amenagement
des lieux, des que I'Executif a decide la modification du plan
particulier d'affectation du sol ou 1'elaboration d'un plan particulier
d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le
permis de lotir.

Artikel 131 Article 131

Binnen zestig dagen na de kennisgeving van de schorsing bedoeld
bij artikelen 129 en 130 vernietigt de Executieve op advies van het
Stedebouwkundig College de vergunning indien nodig en geeft
kennis van haar beslissing gelijktijdig aan het College van Burge-
meester en Schepenen en aan de aanvrager.

In geval de gemeente wordt gehoord, wordt de termijn met
vijftien dagen verlengd.

Bij gebrek aan kennisgeving van de vernietiging van' deze termijn
wordt de schorsing opgeheven.

De vergunning moet de artikelen 129, 130 en onderhavig artikel
overnemen.

Dans les soixante jours de la notification de la suspension visee
aux articles 129 et 130, I'Executif, sur avis du College d'urbanisme,
annule le permis s'il y a lieu et notifie sa decision simultanement au
College des Bourgmestre et Echevins et au demandeur.

Lorsque la commune est entendue, le delai est prolonge; de quinze
jours.

Faute de la notification de 1'annulation dans ce delai, la suspen-
sion est levee.

Le permis doit reproduir'e les articles 129, 130, et le present
article.

Artikel 132

De vernietiging van de vergunning om de redenen bepaald in § 2
van artikel 122 vervalt onder dezelfde voorwaarden als die bedoeld
bij artikel 128,

Article 132

L'annulation du permis fondee sur )es motifs repris au § 2 de
1'article 122 devient caduque dans les memes conditions que celles
fixees a 1'article 128.

Afdeling 5 : Aaiihangigmaking van de gemachtigde ambtenaar Section 5 : Saisine du fonctionnaire delegue

Artikel 133 Article 133

De aanvrager die na verloop van de bij artikel 124 vastgelegde
termijn geen kennisgeving van de beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen heeft ontvangen, kan de gemachtigde
ambtenaar bij een ter post aangetekende brief verzoeken op zijn
vergunningsaanvraag te beschikken; bij zijn brief, waarvan hij een
afschrift aan het College van Burgemeester en Schepenen zendt,
voegt hij een eensluidend afschrift van het dossier dat hij oorspron-
kelijk aan dit laatste heeft gericht.

De gemachtigde ambtenaar beslist over de verlening of de
weigering van de vergunning binnen dertig dagen te rekenen vanaf
de ontvangst van de aangetekende brief. Bij gebrek aan een binnen
die termijn genotificeerde beslissing wordt de vergunning geacht te
zijn geweigerd.

De weigeringsbeslissing van de gemachtigde ambtenaar kan op de
in artikel 122 vermelde redenen gegrond zijn.

De vergunning kan aan de bij artikel 122 bedoelde voorwaarden
worden onderworpen en kan eveneens afwijidngen toestaan over-
eenkomstig de bepalingen van artikel 88.

A 1'expiration du delai fixe a 1'article 124, le demandeur qui n'a
pas recu notification de la decision du College des Bourgmestre et
Echevins, peut, par lettre recoinmandee a la poste, inviter le
fonctionnaire delegue a statuer sur sa demande de permis; il joint a
sa lettre, dont il envoie copie au College des Bourgmestre et
Echevins, une copie confonne du dossier qu'il a adresse initialement
a ce dernier.

Le fonctiQnnaire delegue notifie sa decision octroyant ou refusant
le permis dans les trente jours de la reception de la lettre
recommandee. L'absence de decision notifiee dans ce deiai equivaut
au reflis du permis.

La decision du refus du fonctionnaire delegufi peut etre fondee >
entre autres, sur les motifs prevus a 1'article 122.

Le permis peut etre assorti des conditions prevues a 1'article 122. II
peut egalement consentir des derogations conformement aux dispo-
sitions de 1'article 88.
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Afdeling 6 ; Beroep bij het Stedebouwkundig College

Artikel 134

De aanvrager kan binnen dertig dagen na de ontvangst van de
beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen of van de
weigeringsbeslissing van de gemachtigde ambtenaar bedoeld bij
artikel 133, tegen die beslissing in beroep komen bij het Stedebouw-
kundig College.

Bij ontstentenis van een beslissing kan hij eveneens in beroep
komen binnen dertig dagen na afloop van de in artikel 133, tweede
lid, bedoelde tennijn.

Het Stedebouwkundig College zendt een afschrift van het beroep-
schrift binnen vijf dagen na de ontvangst aan de gemeente en aan de
gemachtigde ambtenaar.

Artikel 135

De aanvrager of zijn raadsman, het College van Burgemeester en
Schepenen of zijn gemachtigde, alsook de gemachtigde ambtenaar
worden op him verzoek door het Stedebouwkundig College
gehoord. Wanneer een partij vraagt om te worden gehoord, worden
ook de andere partijen opgeroepen.

Artikel 136

Van de beslissing van het Stedebouwkundig College wordt aan de
aanvrager, aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan
de gemachtigde ambtenaar kennis gegeven binnen zestig dagen na
de datum van afgifte bij de post van de aangetekende zending die het
beroep bevat. Ingeval de partijen worden gehoord, wordt de tennijn
met vijftien dagen verlengd.

Artikel 137

De beslissingen van het Stedebouwkundig College worden met
redenen omkleed. De vergunning kan worden geweigerd om de
redenen of worden verleend onder de voorwaarden bedoeld bij
artikel 122.

De afwijkingen kunnen slechts overeenkomstig artikel 88 worden
toegestaan.

Afdeling 7 ; Beroep bij de Executieve

Artikel 138

Het College van Burgemeester en Schepenen alsook de gemach-
tigde ambtenaar kunnen bij de Executieve in beroep komen binnen
dertig dagen na de ontvangst van de beslissing van het Stedebouw-
kundig College tot verlening van een vergunning.

Dit beroep, evenals de tennijn voor instelling van het beroep,
schorst de vergunning. Het wordt tezelfder tijd ter kennis van de
aanvrager en van de Executieve bij een ter post aangetekende brief
gebracht. Komt de gemachtigde ambtenaar in beroep, geeft deze
daarvan bovendien kennis aan het College van Burgemeester en
Schepenen.

Artikel 139

De aanvrager kan bij de Executieve in beroep komen binnen
dertig dagen na de ontvangst van de beslissing van het Stedebouw-
kundig College of, bij gebrek aan die ontvangst, na afloop van de
termijn waarbinnen deze plaats moest hebben. Dit beroep wordt bij
een ter post aangetekende brief gezonden aan de Executieve, die
een afschrift binnen vijf dagen na de ontvangst ervan aan het College
van Burgemeester en Schepenen stuurt.

Section 6 : Recours aii College d'urbanisme

Article 134

Le demandeur peut, dans les trente jours de la reception de la
decision du College dcs Bourgmestre et Echevins ou de la decision
de refus du fonctionnaire delegue visee b 1'article 133, introduire un
recours contre cette decision aupres du College d'urbanisme.

II peut egalement introduire un recours en cas d'absence de
decision, dans ies trente jours de 1'expiration du delai vis6 & 1'article
133,alinea2.

Copie du recours est adresse par le College d'urbanisme & la
commune et au fonctionnaire delegue, dans les cinq jours de la
reception.

Article 135

Le demandeur ou son conseil, le College des Bourgmestre et
Echevins ou son delegue, ainsi que le fonctionnaire delegue sont, a
leur demande, entendus par le College d'urbanisme. Lorsqu'une
partie demande a etre entendue, les autres parties sont invitees &
comparaitre.

Article 136

La decision du College d'urbanisme est notifiee au demandeur, au
College des Bourgmestre et Echevins et au fonctionnaire delegue
dans les soixante jours de la date du dep6t h la poste de 1'envoi
reconunande contenant le recours. Lorsque les parties sont enten-
dues, le delai est prolonge de quinze jours.

Article 137

Les decisions du College d'urbanisme sont motivees. Le permis
peut etre refuse pour les motifs ou etre assorti des conditions
prevues & 1'article 122.

Les derogations ne peuvent etre consenties que conformement a
1'article 88.

Section 7 : Recours a 1'Exeeutif

Article 138

Le College des Bourgmestre et Echevins ainsi que le fonctionnaire
delegue peuvent introduire un recours aupres de 1'Exeeutif dans les
trente jours qui suivent la reception de la decision du College
d'urbanisme octroyant un permis.

Ce recours, de meme que !e deiai pour former recours, est
suspensif. II est adresse en meme temps par envoi recommande a la
poste au demandeur et & 1'Exeeutif. Lorsque le recours est introduit
par le fonctionnaire delegue, ce dernier avertit egalement le College
des Bourgmestre et Echevins.

Article 139

Le demandeur peut introduire un recours aupres de 1'Exeeutif
dans les trente jours qui suivent la reception de la decision du
College d'urbanisme ou a defaut de cette reception, & 1'expiration du
delai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoye, par
lettre recommandee a la poste, & 1'Exeeutif qui en adresse copie au
College des Bourgmestre et Echevins, dans les cinq jours de la
reception.
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Artikel 140

De aanvrager of zijn raadsman, alsook het College van Burge-
meester en Schepenen of zijn gemachtigde worden op hun verzoek
door de Executieve of diens gemachtigde gehoord. Wanneer een
partij vraagt om te worden gehoord, worden ook de andere partijen
Opgeroepen.

Wanneer het beroep door de gemachtigde ambtenaar wordt
ingesteld, kan de machtiging voorzien in het vorige lid geen gevolgen
hebben.

Article 140

Le demandeur ou son conseil ainsi que Ie College des Bourgme-
stre et Echevins ou son delegue, sont a leur demande, entendus par
1'Executif ou le fonctionnaire que celui-ci delegue. Lorsqu'une
partie demande a etre entendue, les autres parties sont invitees a
comparaitre.

Lorsque le recours a et6 form6 par le fonctionnaire delegue, la
delegation prevue par 1'alinea precedent ne peut operer ses effets.

Artikel 141

Van de beslissing van de Executieve wordt aan de partijen kennis
gegeven binnen zestig dagen na afgifte bij de post van de aangete-
kende zending die het beroep bevat. Ingeval de partijen worden
gehoord, wordt de termijn met vijftien dagen verlengd.

Article 141

La decision de 1'Executif est notifiee aux parties dans les soixante
jours de la date du depot a la poste de 1'envoi recommande
contenant le recours. Lorsque les parties sont entendiies, le delai est
prolonge de quinze jours.

Artikel 142 Article 142

Bij gebreke kan de aanvrager de zaak bij aangetekende brief aan
de Executieve rappeleren.

Heeft de aanvrager geen beslissing ontvangen bij het verstrijken
van een nieuwe termijn van dertig dagen met ingang van de dag
waarop de rappelbrief ter post is afgegeven, dan mag hij zonder
verdere formaliteiten overgaan tot het uitvoeren van het work of het
verrichten van de handelingen, mits hij zich gedraagt naar de
aanwijzigingen van het dossier dat hij heeft ingediend, naar de
wetten en verordeningen, inzonderheid naar de voorschriften van de

' goedgekeurde plannen, alsmede naar de bepalingen van de verkave-
lingSYergunning.

Is het beroep door het College van Burgemeester en Schepenen of
de gemachtigde ambtenaar ingesteld, dan mag de aanvrager over-
gaan tot het uitvoeren van het werk of het verrichten van de
handelingen, mits hij zich naar de beslissing van het Stedebouwkun-
dig College gedraagt.

A defaut, le demandeur peut, par lettre recommandee, adresser
un rappel a 1'Executif.

Si, & 1'expiration d'un nouveau delai de trente jours prenant cours
a la date du depot a la poste de 1'envoi recommande contenant
rappel, le demandeur n'a pas recu de decision, i) peut sans autre
formalite, passer a 1'execution des travaux ou accomplir les actes, en
ce conformant aux indications du dossier qu'il a depose, aux lois et
reglements, notamment aux prescriptions des plans approuves, ainsi
qu'aux dispositions du permis de lotir.

Lorsque le recours a ete introduit par le College des Bourgmestre
et Echevins ou le fonctionnaire delegue, le demandeur peut passer a
1'execution des travaux ou accomplir les actes en se conformant a la
decision du College d'urbanisme.

Artikel 143

De beslissingen van de Executieve worden met redenen omkleed.
De vergunning kan worden geweigerd om de redenen of worden
verleend onder de voorwaarden bedoeld bij artikel 122

Ze kan afwijkingen toestaan overeenkomstig de bepalingen van
artikel 88.

Article 143 '

Les decisions de 1'Executif sont motivees. Le permis peut etre
refuse pour les motifs ou etre assorti de conditions prevues a 1' arti-
cle 122.

D peut egalement consentir des derogations conformement aux
dispositions de 1'article 88.

Afdeling 8 ; Vergunningen aangevraagd door een publiehrechtelijke
rechtspersoon of betreffende werken van openbaar nut

Artikel 144

In afwijking van artikelen 122 en 123 wordt de vergunning
afgegeven door de Executieve, wanneer ze door een aangewezen
publiekrechtelijke rechtspersoon wordt aangevraagd, of wanneer ze
betrekking hceft op het aanleggen van installaties pijpleidingen en
leidingen van openbaar nut.

De Executieve bepaalt de lijst van de publiekrechtelijke rechtsper-
sonen bedoeld bij voorgaand lid.

Section 8 : Permis sollicites par une personne de droit public
ou relatifs a des travaux d'utilite publique

Article 144

Par derogation aux articles 122 et 123, le permis est delivre par le
fonctionnaire delegue lorsqu'il est sollicite par une personne de droit
public ou lorsqu'il conceme 1'etablissement d'installations, lignes et
canalisations d'utilite publique.

L'Executif determine la liste des personnes de droit public visees a
1'alinea precedent.

Artikel 145

De vergunningsaanvraag alsmede een volledig dossier worden bij
een ter post aangetekende brief aan de gemachtigde ambtenaar
doorgezonden overeenkomstig artikel 115.

Article 145

La demande de permis accompagnee d'un dossier complet confor-
• mement & 1'article 115, est adressee par envoi recommande a la poste
au fonctionnaire delegue.
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Binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag zendt de
gemachtigde ambtenaar aan de aanvrager bij een ter post aangete-
kende brief eea ontvangstbewijs indien zijn dossier volledig is. Is dit
riet het geval, deelt hij hem op dezelfde wijze mede dat zijn dossier
niet voUedig is met vennelding van de ontbrekende documenten of
inlichtingen.

Bij gebrek aan het ontvangstbewijs of de kennisgeving dat het
dossier niet volledig is, worden de bij artikel 147 bedoeide procedu-
retermijn berekend vanafde tiende dag met ingang van de indiening
van de aanvraag.

Dans les dix jours de la reception de la demande. Ie fonctionnaire
delegue adresse au demandeur un avis de reception si Ie dossier est
complet. Dans Ie cas contraire, fl 1'infonne dans les memes
conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en'outre,
les documents ou renseignements manquants.

En 1'absence de delivrance de 1'accuse de reception ou de la
notification du caractere incomplet du dossier, les delais de proce-
dure vises a 1'articie 147 se calculent a partir du dfademe jour du
dep6t de la demande.

Artikel 146

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt zijn advies
uit binnen dertig dagen vanaf de kennisgeving door de gemachtigde
ambtenaar van de aanvraag of binnen dertig dagen vanaf de sluiting
van het openbaar onderzoek, wanneer de aanvraag aan de speciale
regelen van openbaarmaking is onderworpen.

Wordt deze termijn niet in acht genomen, dan wordt het advies
geacht gunstig te zijn.

Article 146

Le College des Bourgmestre et Echevins emet son avis dans les
trente jours de la notification par le fonctionnaire delegue de la
demande ou dans ies trente jours qui suivent la cloture de 1'enquete
publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulieres
de publicite.

Si ce deiai n'est pas respecte, 1'avis est repute favorable.

Artikel 147 Article 147

Van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar tot veriening of
weigering van de vergunning wordt gelijktijdig aan de aanvrager en
aan de gemeente bij eea ter post aangetekende brief kennis gegeven.

Deze kennisgeving zai vanaf de datum van het ontvangstbewijs
binnen volgende termijnen plaatsvinden :
1° vijfenzeventig dagen indien de aanvraag geen speciale regelen

van openbaarmaking bedoeid bij artikeien 119 tot 121 vereist;
2° honderd en vijf dagen indien de aanvraag dergelijke regelen

vereist.

Indien de aanvraag speciale regelen van openbaarmaking vereist
en haar behandeling gedeeltelijk tijdens de schoolvakanties plaats-
vindt, worden de termijnen verlengd met:
- tien dagen voor de Paas-of Kerstvakantie;
- vijfenveertig dagen voor de zomervakantie.

La decision du fonctionnaire delegue octroyant ou refusant le
peiinis est notifiee par pli recommande a !a poste simuitanement au
demandeur et a la commune,

Cette notification interviendra dans les deiais suivants a compter
de 1'accuse de reception :
1° septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas de

mesures particulieres de publicite visees aux articles 119 a 121;
2° cent cinq jours lorsque la demande requiert de telles mesures.

Lorsque la demande requiert des mesures particulieres de publi-
cite et que son instruction se derouie partiellement durant les
vacances scolaires, les delais sont augmentes de :
- dix jours s'il s'agit des vacances de Paques ou de Noel;
- quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'ete.

Artikel 14S '

De afgegeven vergunning dient te worden aangeplakt overeen-
komstig artikel 126.

Artikel 149

De aanvrager kan binnen dertig dagen na de ontvangst van de
weigering van de gemachtigde ambtenaar of na afloop van de bij
artikel 147 bepaalde termijn met een ter post aangetekende brief bij
de Executieve in beroep komen.

Afschrift van het beroep wordt door de Executieve aan de
gemachtigde ambtenaar doorgezonden.

Artikel 150

Het College van Burgemeester en Schepenen kan bij de Execu-
tieve in beroep komen binnen dertig dagen na de ontvangst van de
beslissing van de gemachtigde ambtenaar tot veriening van de
vergunning.

Article 148

Le permis delivre doit etre affiche conformement a 1'article 126.

Article 149

Le demandeur pent, dans les trente jours de la decision de refus
du fonctionnaire delegue ou de 1'expiration du delai fixe a 1'article
147, introduire un recours aupres de i'Executif par lettre recomman-
dee a la poste.

, Copie du recours est adressee par I'Executif au fonctionnaire
delegue.

Article 150

Le College des Bourgmestre et Echevins peut introduire un
recours aupres de I'Executif dans ies trente jours qui suivent la
reception de la decision du fonctionnaire delegue Octroyant le
permis.
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Dit beroep, evenals de termijn voor installing van het beroep,
schorst de vergunning. Het. wordt terzelfder tijd bij een ter post
aangetekende brief ter kennis van de aanvrager en van de Execu-
tieve gebracht.

Ce recours, de meme que Ie delai pour former recours, est
suspensif. II est adresse en meme temps au demandeur et a
1'Executif par tettre recommandee a la poste.

Artikel 151

Van de beslissing van de Executieve wordt aan de partijen kennis
gegeven binnen zestig dagen na afgifte bij de post van de aangete-
kende zending die het beroep bevat. Ingeval de partijen worden
gehoord, wordt de termijn met vijftien dagen veriengd.

Bij gebrek aan een binnen die termijn genotificeerde beslissing
wordt de vergunning geacht te zijn geweigerd.

Article 151

La decision de 1'Executif est notifies aux parties dans les soixante
jours de la date du depot a la poste de 1'envoi recommande
contenant Ie recours. Lorsque les parties sont entendues. Ie delai est
prolonge de quinze jours.

L'absence de decision notifiee dans ce delai equivaut au refus du
permis.

Artikel 152 Article 152

De beslissingen van de gemachtigde ambtenaar en van de
Executieve worden met redenen omkleed. De vergunning kan
worden geweigerd om de redenen of worden verieend onder de
voorwaarden bedoeld bij artikel 122.

Deze kan ook afwijken van de verordenende voorschriften van de
plannen bedoeld in Titel II van onderhavige ordonnantie zodra tot
de wijziging van deze plannen werd besloten, ten einde de werken of
de handelingen van openbaar nut waarvoor de aanvraag werd
ingediend uit te voeren. In dit geval wordt de verguningsaanvraag
aan de bij artikelen 118 tot 121 bedoelde speciale regelen van
openbaarmaking onderworpen.

Les decisions du fonctionnaire delegue et de 1'Executif sont
motivees. Le permis pent etre refuse pour les motifs ou etre assorti
de conditions prevus a Particle 122.

II peut egalement s'ecarter des prescriptions reglementaires des
plans vises au Titre II de la presente ordonnance des que la
modification de ces plans a etc decidee dans le but de permettre la
realisation des actes et travaux d'interet public, objets de la
demande. Dans ce cas, la demande de permis est soumise aux
mesures particulieres de publicite visees aux articles 118 a 121.

Afdeling 9 : Vorm van de beslissingen

Artikel 153

De Executieve bepaalt de vorm van de vergunningen, van de
beslissingen tot weigering van de vergunning, van de schorsingsbes-
lissingen en van de vemietingsbeslissingen van de vergunning
evenals de regels voor de toepassing van de artikelen 144 en
volgende.

HOOFDSTUK IV

STEDEBOUWKUNDIG ATTEST

Afdeling 1 : Begrip

Artikel 154

Het stedebouwkundige attest is het document dat de stedebouw-
kundige vergunning of de verkavelingsvergunning voorafgaat en dat
niet tot vrijstelling van het verkrijgen van deze vergunningen leidt.

Onder voorbehoud van de resultaten van de grondige behandeling
die zou plaatsvinden indien een dergelijke vergunningsaanvraag zou
worden ingediend, duidt het stedebouwkundige attest aan in weike
mate de voorgenomen bestemming voor het goed en de handelingen
en werken die erop zouden worden uitgevoerd kunnen aanvaard
worden.

Afdeling 2 : Afgifteprocedure

Artikel 155

De Executieve stelt de samenstelling van het aanvraagdossier en
de vorm van de beslissingen inzake het stedebouwkundige attest
vast.

Section 9 : Fonne des decisions.

Article 153

L'Executif determine la forme des permis, ceile des decisions de
refus de permis, des decisions de suspension et d'annulation de
permis ainsi que les regles necessaires a Fapplication des articles 144
et suivants.

CHAPITRE IV

DU CERTIFICAT D'URBANISME

Section 1 : Notion

Article 154

Le certificat d'urbanisme est un document prealable au permis
d'urbanisme ou de lotir qui ne dispense pas de 1'obtention de I'un ou
1'autre de ces permis.

Sous reserve des resultats de 1'instruction approfondie a laquelle il
serait precede si une telle demande de permis etait introduite, te
certificat d'urbanisme indique dans quelle mesure la destination
envisagee pour le bien et les actes et travaux prevus sur celui-ci sont
susceptibles d'etre agrees.

Section 2 : Procedure de delivrance

Article 155

L'Executif determine la composition du dossier de la demande
ainsi que la forme des d6cisions en matiere de eertificat d^urbanisme.
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Artikel 156

Het stedebouwkundige attest wordt afgegeven volgens dezelfde
procedure, binnen dezelfde termijnen en door dezelfde overheid als
die voorzien voor de vergunning bij artikelen 116 en volgende van
onderhavige ordonnantie.

Article 156

Le certificat d'urbanisme est delivre selon la meme procedure,
dans les memes delais et par les memes autorites que ceux prevus par
la presente ordonnance pour les permis aux articles 116 et suivants.

Artikel 157

Een stedebouwkundig attest, afgegeven door het College van
Burgemeester en Schepenen, kan door de gemachtigde ambtenaar
worden geschorst en door de Executieve worden vernietigd in de
vormen en binnen de termijnen waarin artikelen 129 en volgende
van onderhavige ordonnantie voor de schorsing en de vernietiging
van de vergunningen voorzien.

Article 157

Le fonctionnaire delegue peut suspendre et 1'Executif annuler un
certificat d'urbanisme delivre par le College des Bourgmestre et
Echevins dans les formes et delais prevus par la presente ordonnance
pour la suspension et 1'annulation des permis aux articles 129 et
suivants.

Artikel 158

De aanvrager, het College van Burgemeester en Schepenen en de
gemachtigde ambtenaar kunnen in beroep komen tegen' een attest
afgegeven onder de voorwaarden voorzien bij artikelen 133 en
volgende van onderhavige ordonnantie.

Article 158

Le demandeur, le College des Bourgmestre et Echevins et le
fonctionnaire delegue peuvent deposer un recours contre un certifi-
cat delivre. dans les conditions prevues par la presente ordonnance
aux articles 133 et suivants.

Afdeling 3 : Gevolgen van het stedebouwkundige attest

Artikel 159

Het stedebouwkundige attest blijft geldig twee jaar met ingang
van de afgifte ervan.

Artikel 160

Wanneer de aanvraag tot stedebouwkundig attest aan de speciale
regelen van openbaarmaking werd onderworpen, is de vergunnings-
aanvraag vrijgesteld van dergelijke regelen, voor zover zij geen
nieuwe redenen aanvoert die de toepassing van deze speciale regelen
van openbaarmaking rechtvaardigt onverminderd, in voorkomend
geval, het advies van de Overlegcommissie.

Deze bepaling is eveneens van toepassing op het stedebouwkun-
dige attest, afgegeven krachtens artikel 117/2 van onderhavige
ordonnantie.

Section 3 : Effets du certificat d'urbanisme

Article 159

Le certificat d'urbanisme reste valable deux ans & dater de sa
delivrance.

Article 160

Lorsque la demande de certificat d'urbanisme- a et6 soumise aux
mesures particulieres de publicite, la demande de permis est
dispensee de telles mesures pour autant qu'elle ne fasse pas
apparattre de motifs nouveaux justifiant 1'application de ces mesures
particulieres de publicite, sans prejudice, le cas echeant, de 1'avis de
la Commission de concertation.

Cette disposition est egalement d'application au certificat d'urba-
nisme delivre en vertu de 1'article 117/2 de la presente ordonnance.

TITEL IV

BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDE AARD

EERSTE HOOFDSTUK

STEDEBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN

Afdeling 1: Gewestelijke stedebouwkundige verordeningen

Artikel 161

De Executieve kan een of meer gewestelijke stedebouwkundige
verordeningen vaststellen, die alle nodige voorschriften bevatten,
om te voorzien in ;
1. de gezondheid, de stevigheid en de fraaiheid van de bouwwer-

ken, de installaties en hun omgeving, alsmede de veiligheid
ervan, met name de beveiliging tegen brand en overstroming;

TITREIV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

DES REGLEMENTS D'URBANISME

Section 1 : Les reglements regionaux d'urbanisme

Article 161

L'Executif peut edicter un ou des reglements regionaux d'urba-
nisme contenant toutes les dispositions de nature ^ assurer :

1. la salubrite, la solidite et la beaute des constructions, des
installations et de leurs abords ainsi que leur securite, notam-
ment leur protection contre 1'incendie et 1'inondation;
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2. de thermische en akoestische kwaliteit van de bouwwerken, de
energiebesparingen en de energieterugwinning;

3. de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid, de bruikbaar-
heid en de schoonheid van de wegen, de toegangen en de
omgeving ervan;

4. de aanleg van voorzieningen van openbaar nut ten behoeve van
de gebouwen, inzonderheid wat betreft de water-, gas- en
electriciteitsvoorziening, de afstandsverwarming, de telecommu-
nicatie en de vuilophalirig;

5. de minimumnormen inzake bewoonbaarheid van de woningen;
6. het ongehinderd verblijf van de personen in toenstenoorden,

inzonderheid door voorkoming van lawaai, stof en rook bij de
uitvoering van werken, en door deze werken op bepaalde uren
en dagen te verbieden.

7. de toegankelijkheid voor gehandicapten van openbare gebouwen
of van delen ervan, van de installaties en van de wegen.

Deze verordeningen kunnen betrekking hebben op de bouw-
werken en installaties boven en onder de grond, op de uithangbor-
den en de reclame-inrichtingen, de antennes, de leidingen, de
afsluitingen, de opslagplaatsen, de beplanting, de wijziging van de
topografie van de bodem, en de inrichting van ruimten ten behoeve
van het verkeer en het parkeren van voertuigen buiten de openbare
weg.

Deze stedebouwkundige verordeningen mogen niet afwijken van
de voorschriften die ter zake verplichtingen opieggen krachtens
wetten en algemene verordeningen inzake de grote wegen.

Ze zijn van toepassing op het gehele gewestgebied, of op
gebiedsdelen waarvan zij de grenzen bepalen.

2. la qualite thermique et acoustique des constructions, les econo-
mies d'energie et la recuperation des energies;

3. la conservation, la salubrite, la viabilite et la beaute de la voirie,
de ses acces et de ses abords;

4. la desserte des immeubles par des equipements d'interet general
et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'elec-
tricite, de chauffage, de telecommunications et 1'enlevement des
immondices;

5. les normes minimales d'habitabilite des logements;
6. la commodite du sejour des personnes residant dans les lieux de

tourisme, notamment par 1'empechement des bruits, poussieres
et emanations accompagnant 1'execution des travaux, et 1'inter-
diction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours.

7. 1'accessibilite aux personnes handicapees' des immeubles ou
partie d'immeubles ouverts au public, des installations et de la
voirie.

Ces reglements peuvent concerner les constructions et les installa-
tions au-dessus et en-dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de
publicite et d'affichage, les antennes, les canalisations, les clotures,
les dep6ts, les plantations, les modifications au relief du sol et
1'amenagement d'emplacements destines ^ la circulation et au
parcage des voitures en dehors de la voie publique.

Ces reglements d'urbanisme ne peuvent deroger aux prescriptions
imposees en vertu des lois et reglements generaux en matiere de
grande voirie.

Us sont applicables a tout Ie territoire regional, ou a une partie de
ce territoire dont ils fixent les limites.

Artikel 162 Articel 162

De Executieve stelt het ontwerp van gewestelijke stedebouwkun-
dige verordening vast en organiseert een openbaar onderzoek. Dit
onderzoek wordt aangekondigd door aanplakking in eike gemeente
van het gewest, door een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten
minste drie franstalige en drie nederiandstahge dagbladen die in het
gewest worden verspreid. In deze berichtgeving worden de begin- en
einddatums van het onderzoek vermeld.

Na deze aankondigingen wordt het ontwerp van verordening
gedurende dertig dagen ter inzage van de bevolking gelegd in het
gemeentehuis van eike gemeente van het gewest.

Wanneer de verordening slechts voor een deel van het gewestge-
bied van toepassing is, beperkt het openbaar onderzoek zich tot de
betrokken gemeenten.

De bezwaren en opmerkingen worden binnen de termijn van het
onderzoek bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbe-
wijs ter kennis gebracht van het vast secretariaat van de Geweste-
lijke Commissie.

Na het verstrijken van deze termijn beschikken de Gemeentera-
den en de adviesorganen, waarvan de lijst door de Executieve werd
opgesteld, over een termijn van dertig dagen om hun advies te
geven. De adviezen die niet uitgebracht werden binnen deze termijn
worden geacht gunstig te zijn.

Het ontwerp van verordening wordt samen met bezwaren en
opmerkingen en adviezen voorgelegd aan de Gewestelijke Commis-
sie. De Gewestelijke Commissie brengt binnen dertig dagen na
ontvangst van het volledige dossier advies uif. Bij gebrek hieraan
wordt haar advies geacht gunstig te zijn.

Het advies van de Gewestelijke Commissie wordt aan de Execu-
tieve doorgezonden die de gewestelijke stedebouwkundige verorde-
ning definitief vaststelt. Wanneer de beslissing van de Executieve
afwijkt van het advies van de Gewestelijke Commissie, moet deze
met redenen omkleed zijn.

L'Executif arrete Ie projet de reglement regional d'urbanisme et
organise une enquete publique. Celle-ci est annoncee par voie
d'affiches dans chacune des communes de la region, par avis insere
au Moniteur beige et dans au moins trois joumaux de langue
francaise et trois journaux de langue neerlandaise diffuses dans la
region. L'annonce precise les dates du debut et de la fin de
1'enquete.

Apres que ces annonces aient ete faites. Ie projet de reglement est
depose pendant trente jours, aux fins de consultation par Ie public, a
la maison communale de chacune des communes de la region.

Toutefois lorsque Ie reglement ne s'applique qu'a une partie du
territoire regional, 1'enquete publique est limitee aux communes
concemees.

Les reclamations et observations sont adressees au secretariat
permanent de la Commission regionale dans Ie delai d'enquete sous
pli recommande a la poste, ou centre accuse de reception.

A 1'expiration de ce delai, les conseils communaux et les instances
consultatives dont la liste est etablie par 1'Executif, disposent d'un
delai de trente jours pour rendre leur avis. A 1'echeance, les avis qui
n'auraient pas ete emis sont reputes favorables.

Le projet de reglement est soumis a la Commission regionale
accompagne des reclamations et observations et des avis. La
Commission rggionale emet son avis dans les trente jours de la
reception du dossier complet, faute de quoi cet avis est repute
favorable.

L'avis de la Commission regionale est transmis a 1'Executif qui
arrete definitivement le reglement regional d'urbanisme. Lorsque
1'Executif s'ecarte de 1'avis de la Commission regionale, sa decision
doit etre motivee.
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Artikel 163

De gewestelijke stedebouwkundige verordening treedt in werking
vijftien dagen na haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Article 163

Le reglement regional d'urbanisme entre en vigueur quinze jours
apres sa publication au Moniteur beige.

Afdeling 2 : Gemeentelijke stedcbouwkundige verordeningen

Artikel 164

De Gemeenteraad kan stedebouwkundige verordeningen vaststel-
len voor het genieentelijke grondgebied of een deel ervan.

De gemeentelijke stedebouwkundige verordeningen hebben
betrekking op dezelfde materies als deze die geregeld worden door
de gewestelijke stedebouwkundige verordeningen, die ze kunnen
aanvullen.

Section 2 : Les reglenients commiinaux d'urbanisme

Article 164

Le Conseil communal peut edicter des reglements d'urbanisme
pour tout ou partie du temtoire communal

Les reglements communaux d'urbanisme portent sur les memes
matieres que celles regies par les reglements regionaux d'urbanisme
qu'ils peuvent completer.

Artikel 165 Article 165

De Gemeenteraad neemt voorlopig het ontwerp van gemeente-
lijke stedebouwkundige verordening aan en onderwerpt het aan een
openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt aangekondigd zowel
door aanplakking als door een bericht in het Belgisch Staatsblad en
in tenminste drie franstalige en drie nederlandstalige daghladen die
in het gewest worden verspreid.

Het ontwerp van verordening wordt vervoigens gedurende dertig
dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Het begin en het einde
van deze termijn worden in de aankondiging aangegeven.

De bezwaren en opmerkingen worden binnen deze termijn aan
het College van Burgemeester en Schepenen gericht en bij het
proces-verbaal van sluiting van het onderzoek gevoegd. Dit proces-
verbaal wordt binnen acht dagen na het verstrijken van de termijn
door het College van Burgemeester en Schepenen opgesteld.

Het ontwerp van verordening wordt samen met de bezwaren en
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiting van het onderzoek
binnen vijftien dagen na sluiting van het onderzoek aan de Overieg-
commissie voorgelegd. Deze geeft haar advies binnen dertig dagen
na sluiting van het onderzoek.

De Gemeenteraad heeft, na het advies van de Overlegcommissie,
dertig dagen tijd om kennis te nemen van de resultaten van het
onderzoek en van het advies, en neemt de gemeentelijke stedebouw-
kundige verordening definitief aan.

Wanneer de Gemeenteraad van de bezwaren en opmerkingen
uitgebracht gedurende het onderzoek of van het advies van de
Overlegcommissie afwijkt, wordt zijn beslissing met redenen
omkleed.

Le Conseil communal adopte provisoirement le projet de regle-
ment communal d'urbanisme et le soumet a enquete publique
annoncee tant par affiches que par un avis insere dans le Moniteur
beige et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois
journaux de langue neerlandaise diffuses dans la region.

Le projet de reglement est depose ensuite a la maison communale,
aux fins de consultation par ie public, pendant un delai de trente
jours, dont le debut et la fin sont precises dans 1'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees au College des
Bourgmestre et Echevins dans ce delai et annexees au proces-verbal
de cloture de 1'enquete. Celui-ci est dresse par le College dans les
huit jours de 1'expiration du delai.

Le projet de reglement est, avec les reclamations et observations
et le proces-verbal de cl6ture de 1'enquete, soumis, dans les quinze
jours de la cl6ture de 1'enquete, a la Commission de concertation.
Celle-ci emet son avis dans les trente jours de la cloture de 1'enquete.

Dans les trente jours qui suivent 1'avis de la Commission de
concertation, le Conseil communal prend connaissance des resultats
de 1'enquete et de cet avis et adopte definitivement le reglement
communal d'urbanisme.

Lorsque le Conseil communal s'ecarte des reclamations et obser-
vations emises lors de 1'enquete, ou de 1'avis de la Commission de
concertation, sa decision est motivee.

Artikel 166 Article 166

De gemeentelijke stedebouwkundige verordening wordt door de
Executieve goedgekeurd.

De Executieve verleent haar goedkeuring binnen een termijn van
drie maanden. Deze termijn kan door een met redenen omkleed
besluit met drie maanden worden verlengd. Bij gebrek aan een
beslissing van de Executieve binnen de voorgeschreven termijnen,
wordt de gemeentelijke stedebouwkundige verordening goedge-
keurd.

Wanneer de goedkeuring uitdrukkelijk wordt geweigerd, wordt
het besluit van de Executieve met redenen omkleed.

De gemeentelijke stedebouwkundige verordening treedt in wer-
king vijftien dagen aadat op initiatiefvan de meest gerede betrokken
partij, het goedkeuringsbesluit of het bericht tot vaststelling van de
goedkeuring van de verordening, bij uittreksel, in het Belgisch
Staatsblad is bekendgemaakt en na volledige bekendmaking ervan in
het gemeentehuis.

Le reglement communal d'urbanisme est approuve par 1'Executif.

L'Executif accorde son approbation dans un delai de trois mois.
Ce delai peut etre prolonge de trois mois par arret6 motive. A defaut
de decision de 1'Executif dans les delais prescrits, le reglement
communal d'urbanisme est approuve.

Au cas ou 1'approbation est expressement refusee, I'arretS de
1'Executif est motive.

Le reglement communal d'urbanisme entre en vigueur quinze
jours apres la publication a I'mitiative de la partie concernee la plus
diligente, par extrait au Moniteur beige de 1'arrete ou de 1'avis
constatant 1'approbation du reglement et sa publication complete a
la maison communale.



A-108/1- 90/91 - 89 - A-108/1 - 90/91

Afdeling 3 : Gevolgen van de gewestelijke en gemeentelijke
stedebouwkundige verordeningen

Artikel 167

De voorschriften van de van kracht zijnde gewestelijke en
gemeentelijke verordeningen zijn enkel van toepassing op het
grondgebied gedekt door een overeenkomstig Titel II van onderha-
vige ordonnantie opgemaakt plan in de mate dat ze niet strijdig zijn
met de verordenende voorschriften van deze plannen.

Artikel 168

Wanneer ' een gewestelijke verordening wordt bekendgemaakt,
brengt de Gemeenteraad, uit eigen beweging ofbinnen de heni door
de Executieve te stellen termijn, de bestaande gemeentelijke veror-
dening in overeenstemming met de voorschriften van de geweste-
lijke verordening.

Artikel 169

De gewestelijke en gemeentelijke stedebouwkundige verordenin-
gen kunnen een vergunning opieggen voor de uitvoering van
handelingen en werken die niet in artikel 86, § 1 van onderhavige
ordonnantie worden vermeld.

Deze handelingen en werken worden echter van een dergelijke
vergunning vrijgesteld indien zij op de bij artikel 86, § 2, tweede lid,,
bedoelde lijst staan.

Section 3 : Effets des reglements regionaux
et communaux d'urbanisme

Article 167

Les prescriptions des reglements regionaux et communaux en
vigueur ne sont d'application sur Ie territoire couvert par un plan
etabli conformement au Titre II de la presente ordonnance que dans
la mesure ou elles ne sont pas contraires aux prescriptions regle-
mentaires desdits plans.

Article 168

Lorsqu'un reglement regional est public. Ie Conseil communal
adapte, soit d'initiative, soit dans un delai qui lui est impose par
l'Ex6cutif, ie reglement communal existant aux prescriptions du
reglement regional.

Article 169

Les reglements regionaux et communaux d'urbanisme peuvent
imposer un permis pour 1'execution d'actes et travaux non repris a
1'article 86, § 1" de la presente ordonnance.

Toutefois, ces actes et travaux seront exoneres d'un tel permis s'ils
figurent sur la liste visee a Particle 86, 2, alinea 2.

Afdeling 4 : Wijziging van de gewestelijke en gemeentelijke
stedebouwkundige verordeningen

Artikel 170

De regelen toepasselijk op de opmaking van de gewestelijke en
gemeentelijke verordeningen zijn ook van toepassing op de wijzigin-
gen ervan.

Section 4 : Modification des reglements regionaux
et communaux d'urbanisme

Article 170

Les regles applicables a 1'elaboration des reglements regionaux et
communaux Ie sont a leur modification.

HOOFDSTUK II

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR
DE GEMEENTEN EN DE NOTARISSEN

CHAPITRE II

DES RENSEIGNEMENTS A FOURNIR
PAR LES COMMUNES ET LES NOTAIRES

Afdeling 1 : Stedebouwkundige inlichtingen

Artikel 171

De gemeenten zijn gehouden aan belanghebbenden de stede-
bouwkundige inlichtingen te verstrekken die zij over de gewestelijke
of gemeentelijke verordenende bepalingen betreffende een goed
vragen.

Deze inlichtingen zullen onder meer vermelden :
- de door deze verordenende bepalingen voorziene bestemming;
- in voorkomend geval, de voorwaarden waaraan een bouwproject

moet vbldoen;
- of, volgens de gemeente, het onroerende goed opgenomen is in

een onteigeningsplan en, zo ja, de onteigenende instantie en de
datum van het besluit tot goedkeuring van deze onteigening.

Artikel 172

De Executieve bepaalt de vorm en de inhoud van deze stedebouw-
kundige inlichtingen en de termijn binnen weike deze moeten
worden verstrekt.

Section 1 : Renseigncments urbanistiques

Article 171

Les communes sont tenues de delivrer aux interesses les rensei-
gnements urbanistiques qu'ils sollicitent sur les dispositions regle-
mentaires, regionales ou communales, qui s'appliquent a un bien.

Ces renseignements indiqueront notamment;
- la destination prevue par ces dispositions reglementaires;
- Ie cas echeant, les conditions auxquelles un projet de construction

serait soumis;
- si, a la connaissance de la commune, 1'immeuble est repris dans les

limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas, la designation du
pouvoir expropriant et la date de 1'arrete autorisant cette exprop-
riation.

Article 172

L'Executif determine la fonne et Ie contenu de ces renseigne-
ments urbanistiques ainsi que les delais dans lesquels Us doivent etre
delivres.
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Afdeling 2 : Medcdeling van inlichtingen en dociunenten
inzake planning en stedebouw

Artikel 173
De gemeenten zijn gehouden aan wie crom verzoekt, afschriften

of uittreksels van de in Titei II van onderhavige ordonnantie
bepaalde plannen en de bijhorende voorschriften, de niet-vervallen
verkavelingsvergunningen, de rooiplanflen en de stedebouwkundige
verordeningen te verstrekken.

Artikel 174

De gemeenten zijn gehouden informatie te verschaffen over de
ingediende attest- en vergunningsaanvragen en over de inhoud van
de verieende vergunningen en attesten.

Artikel 175

De Executieve stelt de modaliteiten vast voor de toepassing van
onderhavige afdeling.

Afdeling 3 : Inventaris van de niet-gebouwde onroerende goederen

Section 2 : Communication des informations et documents en matiere
de planification et d'urbanisme

Article 173
Les communes sont tenues de delivrer aux personnes qui en feront

la demande copies ou extraits des plans vises au Titre II de la
presente ordonnance, des prescriptions qui les accompagnent, des
permis de lotir non perimes, des plans d'alignement et des regle-
ments d'urbanisme.

Article 174

Les communes sont tenues d'assurer 1'information sur les deman-
des de permis et certificats introduites et sur ie contenu des permis et
certificats delivres.

Article 175

L'Executif determine les modalites d'application de la presente
section.

Section 3 : Inventaire des immeubles non batis

Artikel 176 Article 176

De gemeenten zijn gehouden een inventaris bij te houden van alle
niet-gebouwde onroerende goederen die zich op hun grondgebied
bevinden en waarop bouwwerken overeenkomstig de vigerende
verordenende bepalingen kunnen worden opgericht.

Eike persoon die erom verzoekt, kan ter plaatse inzage nemen van
die inventaris.

De Executieve stelt de modaliteiten vast voor de toepassing van
deze bepaling en met name de wijze waarop de inventaris wordt
opgesteld en waarop de percelen worden geTdentificeerd.

Afdeling 4 : Inlichtingen verstrekt door de notaris

Artikel 177

In de reclame betreffende de verkoop, de verhuring voor meer
dan negen jaar of de vestiging van een erfpacht of van een
opstalrecht met betiekking tot onroerende goederen, moet de
notaris de meest recente en de meest nauwkeurige stedebouwkun-
dige bestemming van die goederen ondubbelzinnig aanduiden met
gebruik van de benamingen voorzien in de verschillende plannen
bepaald in Titel II van onderhavige ordonnantie.

De notaris dient tevens omstandig melding te maken van de
verieende vergunningen en stedebouwkundige attesten die op de te
verkopen goederen betrekking hebben.

Les communes sont tenues d'etablir un inventaire de tous les
.immeubles non batis, situes sur leur territoire, susceptibles de
recevoir des constructions selon les dispositions reglementaires en
vigueur.

Toute personne qui en fait la demande peut prendre connaissance
sur place de cet inventaire.

L'Executif arrete les modalites d'application de la presente
disposition et notanunent la maniere dont 1'inventaire est dresse et
les parcelles identifiees.

Section 4 : Informations donnees par Ie notaire

Article 177

Dans la publicite relative & la vente, a la location pour plus de neuf
ans ou a la constitution d'un droit d'emphyteose ou de superficie
portant sur des biens immobiliers, Ie notaire doit indiquer sans
equivoque la destination urbanistique la plus recente et la plus
precise de ces biens, en utilisant la denomination prevue aux
differents plans vises au Titre II de la presente ordonnance.

Le notaire doit egaiement faire mention detaillee des permis et
des certificats d'urbanisme delivres relatifs aux biens a vendre.

HOOFDSTUK III CHAPITRE III

OPSCHORTING VAN DE UITVOERING
VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN

EN VERKAVELINGSVERGUNNINGEN

Artikel 178

De Executieve kan beschikken dat de bouwwerken en andere
werken waarvan dc geraairide kostprijs hoger ligt dan de bedragen
die zij bepaalt en waarvoor een stedebouwkundige vergunning of
een verkavelingsvergunning is afgeleverd die definitief is geworden
na de inwerkingtreding van het besluit, niet zonder haar machtiging
uitgevoerd mogen worden v66r het verstrijken van een termijn die
ingaat pp de datum waarop de vergunning definitief is geworden.
Deze termijn, waarvan zij de duur bepaalt, mag niet langer zijn dan
een jaar.

SUSPENSION DE L'EXECUTION
DES PERMIS D'URBANISME

ET DE LOTIR

Article 178

L'Executif peut disposer que les constructions et ouvrages dont le
cout estime depasse les montants qu'il fixe et qui font 1'objet d'un
permis d'urbanisme ou de lotir devenu definitif apres l'entr6e en
vigueur de I'arrete, ne peuvent, sans son autorisation etre executes
avant 1'expiration d'un delai prenant cours a la date ou le permis est
devenu definitif. Ce delai, dont il fixe la duree ne peut exceder un
an.
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Het voorgaande lid is niet toepasselijk op stedebouwkundige
vergunningen of verkavelingsvergunningen met betrekking tot com-
plexen van volkswoningen, gelijkgestelde woningen alsmede de
middelgrote woningen zoals bepaald in de Huisvestingscode en de
uitvoeringsbesluiten ervan, voor zover het de verwerving van een
eerste woning betreft.

De modaliteiten voor het indienen en onderzoeken van de in
voorgaande leden vermelde aanvragen om machtiging worden door
de Executieve geregeld.

Het verloop van de termijnen bepaald in de artikelen 101 en 105 of
bepaald in uitvoering van artikel 107, evenals de toepassing van de
belastingverordeningen, getroffen krachtens artikelen 196 en 197
van de onderhavige ordonnantie worden, wat de in het eerste lid
bedoelde bouwwerken en andere werken betreft, opgeschort voor
de periode tijdens weike zij niet mogen uitgevoerd worden.

L'alinea precedent ne s'applique pas aux permis d'urbanisme ou
de lotir relatifs & des complexes d'habitations sociales, d'habitations
y assimilees ou d'habitations moyennes, telles qu'elles sont definies
au Code du logement et dans ses arretes d'executioh, pour autant
qu'il s'agisse de 1'aquisition d'un premier logement.

Les modalites d'introduction et d'instmction des demandes d'au-
torisation visees aux alineas precedents sont regles par 1'Executif.

Le cours des delais, prevus aux articles 101 et 105 ou fixes en
execution de 1'article 107, ainsi que 1'application des reglements-
taxes pi-is en vertu des articles 196 et 197 de la presente ordonnance,
sont suspendus, en ce qui conceme les constructions et travaux vises
& 1'alinea 1" pendant la periode durant laquelle ils ne peuvent etre
executes.

TITELV

MISDRIJVEN EN STRAFBEPALINGEN

EERSTE HOOPDSTUK

MISDRIJVEN

Afdeling 1 : Handelingen die als misdrijf gelden

TITREV

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

CHAPITRE PREMIER

DES INFRACTIONS

Section 1: Les actes constitutifs d'infraction

Artikel 179 Article 179

Volgende handelingen gelden als misdrijf :
1° •zonder vergunning de bij artikelen 86, 92 en 178 bepaalde

handelingen en werken uitvoeren;
2° werken zonder vergunning of na verstrijken van de geldigheids-

duur of die na de vernieting van deze vergunning werden
uitgevoerd, in stand houden;

3° hoe dan ook inbreuk plegen op de voorschriften van de
bijzondere bestemmingsplannen, van de stedebouwkundige ver-
gunningen, de verkavelingsvergunningen en de stedebouwkun-
dige verordeningen;

4° een krachtens artikel 178 geschorste vergunning ten uitvoer
brengen.

Artikel 180

leder die een van de bij artikel 179 bedoelde handelingen heeft
uitgevoerd of heeft laten uitvoeren kan tot de straffen bepaald in
artikelen 188 en volgende worden veroordeeld.

De misdrijven begaan bij het gebruik van een grond voor het
opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen, kunnen echter ten
laste gelegd worden van degene die ze heeft opgesteld, alsook van de
eigenaar die de opstelling heeft toegestaan of gedoogd.

Constitue une infraction le fait:
1°. d'executer sans permis prealable les actes et travaux vises aux

articles 86, 92 et 178;
2° de maintenir des travaux executes sans permis ou au-dela de ]a

duree de validite du permis ou encore apres 1'annulation de celui-
ci;

3° d'enfreindre de quelque maniere que ce soit les prescriptions des
plans particuliers d'affectation du sol, des permis d'urbanisme ou
de lotir et des reglements d'urbanisme;

4° de mettre en oeuvre un permis suspendu en vertu de 1'article 178.

Article 180

Sont passibles des sanctions visees aux articles 188 et suivants ceux
qui ont execute; ou fait executer un des actes vises it 1'article 179.

Toutefois, les infractions commises a 1'occasion de 1'utilisation
d'un terrain par le placement d'installations fixes et mobiles peuvent
etre imputees a celui qui les a placees comme aussi au proprietaire
qui y a consent; ou 1'a tolere.

Afdeling 2 ; Vaststelling van de misdrijven Section 2 : La constatation des infractions

Artikel 181

Behalve de ambtenaren van gerechtelijke politie, zijn de ambtena-
ren en beambten belast met het beheer en de politic over de wegen,
de door de Executieve aangewezen technische ambtenaren en
beambten van de gemeenten en van het Gewest, bevoegd om de in
artikel 179, in het vierde lid van dit artikel en in artikel 185
omschreven misdrijven op te sporen en door proces-verbaal vast te
stellen.

Article 181

Independamment des officiers de police judiciaire, les fonction-
naires et agents charges de 1'administration et de la police de la
voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la
Region designes par 1'Executif, ont qualite pour rechercher et
constater par proces-verbal les infractions determinees a 1'article
179, au present article, alinea 4, et a^ 1'article 185.
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De genoemde ambtenaren en beambten hebben toegang tot de
bouwplaats en de gebouwen om alle nodige opsporingen en vaststel-
lingen te verrichten.

Wanneer deze verrichtingen de kenmerken van een huiszoeking
dragen, mogen ze door de ambtenaren en beambten enkel worden
uitgevoerd indien er aanwijzingen voor het bestaan van een misdrijf
zijn en op voorwaarde dat de politierechter hen daartoe heeft
gemachtigd.

Onverminderd de toepassing van de strengere straffen die in de
artikel 269 en 275 van het Strafwetboek zijn bepaald, wordt al wie
zich tegen de uitoefening van het hierboven bedoelde recht van
huiszoeking heeft verzet, gestraft met geldboete van 200 tot 3.000
frank en gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen.

Afdeling 3 ; Procedure van staking van de in overtreding
verrichte handelingen en werken

Lesdits fonctionnaires et agents ont acces au chantier et aux
batiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.

Lorsque les operations revetent Ie caractere de visites domiciliai-
res, les fonctionnaires et agents ne peuvent y proceder que s'il y a
des indices d'infraction et S la condition d'y etre autorises par Ie Juge
de police.

Sans prejudice de 1'application des peines plus fortes determinees
aux articles 269 et 275 du Code penal, quiconque aura mis obstacle a
1'exercice du droit dc visite prevu ci-dessus, sera puni d'une amende
de 200 & 3.000 francs et de huit a quinze jours d'emprisonnement.

Section 3 : Procedure d'arret des actes et travaux
commis en infraction

Artikel 182 Article 182

De in artikel 181, eerste lid, bedoelde ambtenaren en beambten
kunnen mondeling ter plaatse de staking van het werk of van de
handelingen gelasten wanneer zij vaststellen dat deze in overtreding
met artikel 179 worden verricht.

Het proqes-verbaal van vaststelling wordt binnen vierentwintig
uur bij een'ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs of bij
deurwaardersexploot ter kennis gebracht van de opdrachtgever en
van de persoon of de aannemer die het werk uitvoert. Een afschrift
van dit proces-verbaal wordt tegelijk naar de gemachtigde ambte-
naar gezonden.

Op straffe van verval moet het bevel binnen vijf dagen worden
bekracbtigd door de Burgemeester of de gemachtigde ambtenaar bij
een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs of bij deur-
waardersexploot.

Wanneer de bekrachtigingsbeslissing van de Burgemeester uit-
gaat, wordt er een afschrift van tegelijk naar de gemachtigde
ambtenaar gezonden die ofwe! een verzoekschrift om vervolging kan
indienen of een vergelijk kan treffen overeenkomstig de bepalingen
van artikel 189.

Les fonctionnaires et agents vises & 1'artiele 181, alinea ler,
peuvent ordonner verbalement et sur place 1'interruption des
travaux ou 1'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-
ci sont effectues en infraction en vertu de 1'artiele 179.

Le proces-verbal de constat est notifie, dans les vingt-quatre
heures, par lettre recommandee ^ la poste avec accuse de reception
ou par exploit d'huissier, au maltre de 1'ouvrage et b la personne ou a
1'entrepreneur qui execute les travaux; copie de ce proces-verbal est
adressee dans le meme delai au fonctionnaire delegue.

A peine de peremption, 1'ordre d'arret des travaux doit etre
confirme dans les cinq jours de sa notification aux interesses par le
Bourgmestre ou le fonctionnaire. delegue, par lettre recommandee &
la poste avec accuse de reception ou par exploit d'buissier.

Lorsque la decision de confirmation emane du Bourgmestre, 'une
copie en est adressee en meme temps au fonctionnaire delegue qui
peut sort introduire une requete en poursuites, soit transiger
conformement aux dispositions de 1'artiele 189.

Artikel 183

De betrokkene kan in kort geding de opheffing van de maatregel
vorderen tegen het Gewest of de gemeente, naargelang de bekrach-
tigingsbeslissing uitgaat van de gemachtigde ambtenaar of van de
Burgemeester.

De vordering wordt gebracht voor de Voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg van Brussel. Boek U, titel VI van het Gerechtelijk
Wetboek is van toepassing op de inleiding en de behandeling van de
vordering.

Artikel 184

De voornoemde ambtenaren en beambten zijn gerechtigd tot het
treffen van alle maatregelen, verzegeling inbegrepen, om te voor-
zien in de onmiddellijke toepassing van het bevel tot staking, van de
bekrachtigingsbeslissing of, in voorkomend geval, van de beschik-
king van de Voorzitter.

Artikel 185

leder die het werk of de handelingen in strijd met het bevel tot
staking, de bekrachtigingsbeslissing of de beschikking van de
Voorzitter heeft voortgezet, wordt onvenninderd de in artikel 188
op de misdrijven gestelde straffen, gestraft met gevangenisstraf van
acht dagen tot een maand.

Article 183

L'interesse peut, par la voie du refere, demander la suppression
de la mesure a 1'encontre de la Region ou de la commune selon que
la decision de confirmation a et6 notifiee par le fonctionnaire
delegue ou par le Bourgmestre.

La demande est portee devant le President du Tribunal de
Premiere Instance de Bruxelles. Le Livre II, titre VI du Code
Judiciaire est applicable & 1'introduction et b 1'instruction de la
demande.

Article 184

Les officiers, fonctionnaires et agents precites sont habilites &
prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scelles, pour
assurer 1'application immediate de 1'ordre d'interrompre, de la
decision de confirmation ou, le cas echeant, de 1'ordonnance du
President.

Article 185

Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de
1'ordre d'interrompre, de la decision de confirmation ou de 1'ordon-
nance du President, est puni independamment des peines prevues
pour les infractions & 1'artiele 188 d'un emprisonnement de huit jours
^ un mois.
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Afdeling 4 : Transacties Section 4 : Transactions

Artikel 186 Article 186

Bestaat het misdrijf niet in het uitvoerea van werken of het
verrichten van handelingen in strijd met de verordenende voorschrif-
ten van de in Titel II bepaalde plannen, van de ter uitvoering van
deze ordonnantie vastgestelde verordeningen of van een verkave-
lingsvergunning, en komen die werken en handelingen, met het oog
op de goede plaatselijke ruimtelijke ordening, in aanmerking voor
afgifte van de vereiste vergunning, dan kan de Executieve of de
gemachtigde ambtenaar, in overleg met het College van Burgemees-
ter en Schepenen, een vergelijk treffen met de overtreder, mits deze
binnen de tennijn die hij opgeeft een transactiebedrag betaalt.

De Executieve bepaalt de te betalen bedragen, met inbegrip van
een minimum geldsom, per categorie van werken en handelingen.
Bij gebrek hieraan zai dit bedrag gelijk zijn aan het dubbel van het
bedrag der bouwbclasting, die niettemin aan de gemeente verschul-
digd blijft.

De betaling van het transactiebedrag geschiedt in handen van de
ontvanger der registratie, op een speciale rekening van het. Gewest.
De publieke vordering en het recht van de overheid om enig verder
herstel te eisen, vervallen door de betaling.

De vereiste vergunning wordt vervolgens door de bevoegde
overheid verleend.

Lorsque 1'infraction ne consiste pas dans 1'execution de travaux ou
I'accomplissement d'actes contraires aux prescriptions reglementai-
res des plans vises au Titre II, des reglements pris en execution de la
prcsente ordonnance ou d'un pennis de lotir et que ces travaux et
actes sont susceptibles de recevoir Ie permis requis eu egard au bon
amenagement des lieux, 1'Executif ou Ie fonctionnaire delegue de
commun accord avec Ie College des Bourgmestre et Echevins peut
transiger avec Ie contrevenant, moyennant paiement dans les delais
qu'il indiquera, d'une somme transactionnelle.

L'Executif determine les sommes, en ce compris une somme
minimale, a payer par categorie de travaux et actes. A defaut, cette
somme sera egale au double du montant de la taxe sur les batisses,
laquelle reste neanmoins due a la commune.

Le versement de la somme transactionnelle se fait entre les mains
du receveur de 1'enregistrement a un compte special du budget de la
Region. II eteint 1'action publique et le droit pour les autorites
publiques a demander toute autre reparation.

Le permis requis est alors delivre par 1'autorite competente.

, Afdeling 5 : Ambsthalve uitvoering

Artikel 187

Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de stedebouwkun-
dige vergunningen bepaald in artikel 91 is de aanvrager, die de plaats
in de vorige staat niet heeft hersteld, gehouden dit op eenvoudige
vordering van het College van Burgemeester en Schepenen of van de
gemachtigde ambtenaar te verrichten.

Het College van Burgemeester en Schepenen of de gemachtigde
ambtenaar kan wegens het in gebreke blijven van de aanvrager
ambtshalve voorzien in de uitvoering van de werken ten laste van de
in gebreke blijvende.

Het College van Burgemeester en Schepenen of de gemachtigde
ambtenaar is gerechtigd de van de herstelling van de plaats
afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op
te slaan en te vernietigen op een door hem gekozen plaats.

De overtreder is gehouden alle uitvoeringskosten, verminderd
met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te
vergoeden op vertoon van een staat opgesteld in overeenkomst
tussen de gemeente of het Gewest en de overtreder.

HOOFDSTUK II

STRAFBEPALINGEN

Artikel 188

Met gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen en geldboete van
100 tot 20.000 frank of met een van deze straffen alleen worden
gestraft, zij die een van de bij artikel 179, 1°, 2° en 3° bedoelde
misdrijven hebben begaan.

Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en geld-
boete van 20.000 tot 500.000 frank of met een van deze straffen
alleen worden gestraft, zij die een bij artikel 179, 4° , bedoeld
misdrijf hebben begaan.

Section 5 : Execution d'office

Article 187

A 1'expiration du delai de validite des permis d'urbanisme vises a
1'article 91, le demandeur qui n'aurait pas remis les lieux dans leur
pristin etat est tenu de le faire sur simple requisition du College des
Bourgmestre et Echevins ou du fonctionnaire delegue.

En cas de carence du demandeur, le College des Bourgmestre et
Echevins ou le fonctionnaire delegue peut pourvoir d'office a
1'execution des travaux et ce a charge du defaillant.

Le College des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire
delegue a le, droit de vendre les materiaux et objets resultant de la
remise en etat des lieux, de les transporter, de les entreposer et de
proceder a leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais
d'execution, deduction faite du prix de la vente des materiaux et
objets, sur presentation d'un etat etabli de commun accord entre la
commune ou la Region et le contrevenant.

CHAPITRE II

DES SANCTIONS

Article 188

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours a quinze jours et
d'une amende de 100 a 20.000 francs ou d'une de ces peines
seulement, ceux qui ont commis une des infractions visees a 1'article
179, I", 2» et 3°.

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours a trois mpis et d'une
amende de 20.000 a 500.000 francs ou d'une de ces peines
seulement, ceux qui commettent une infraction visee a 1'article 179,
4°.
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De straffen zijn echter gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes
maanden en geldboete van 20.000 tot 200.000 frank, of een van deze
straffen alleen, indien de schuldigen aan de in het artikel 179
omschreven misdrijven, personen zijn die wegens hun beroep of
activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te
huur zetten, verkopen of in huur geven, bouwen of vaste of
verplaatsbare inrichtingen opstellen. Hetzelfde geldt voor degenen
die bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden.

AUe bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek, met
inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 85, zijn, van toepassing op
voornoemde misdrijven evenals op die weike in de artikelen 181 en
185 zijn omschreven.

Toutefois les peines sont de quinze jours a six mois d'emprisonne-
ment et de 20.000 & 200.000 francs d'amende ou de 1'une de ces
peines seulement, lorsque les coupables des infractions d6finies &
1'article 179 sont des personnes qui, en raison de leur profession ou
de leur activite, achetent, lotissent, offrent en vente ou en location,
vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou
placent des installations fixes ou mobiles. II en est de meme pour
ceux qui intervienneni dans ces operations.

Les dispositions du Livre ler du Code penal sans exception du
chapitre VII et de 1'article 85 sont applicables auxdites infractions
ainsi qu'il celles prevues aux articles 181 et 185.

Artikel 189 , Article 189

Benevens de straf beveelt de rechtbank, op vordering van de
gemachtigde ambtenaar of van het College van Burgemeester en
Schepenen, doch met hun gezamenlijk akkoord in de sub b en c
bedoelde gevallen :
a) ofwel de plaats in de vorige staat te herstellen of het ongeoor-

loofde gebruik te staken;
b) ofwel bouwwerken of aanpassingswerken uit te voeren;
c) ofwel een geldsom te betalen, gelijk aan de meerwaarde die het

goed door het misdrijf heeft verkregen en berekend volgens de
door de Executieve vastgelegde modaliteiten.

De rechtbank bepaalt daarvoor een termijn, die in de sub a ea b
bedoelde gevallen een jaar niet mag overschrijden. Ze kan boven-
dien de overtreder veroordelen tot een dwangsom overeenkomstig
artikelen 1385bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

In geval van veroordeling tot de betaling van een geldsom, bepaalt
de rechtbank deze som op het geheel of een deel van de door het
goed verkregen meerwaarde en beveelt zij dat de veroordeelde zich
op geldige wijze zai kunnen kwijten door de plaats binnen een jaar in
de vorige staat te herstellen. De betaling van de geldsom geschiedt in
handen van de ontvanger der registratie, op een speciale rekening
van het Gewest.

Outre la penalite. Ie tribunal ordonne, a la demande du fonction-
naire delegue ou du College des Bourgmestre et Echevins, mais
moyennant leur commun accord dans les cas vises aux b et c :

a) soit la remise en etat des lieux ou la cessation de 1'utilisation
illicite;

b) soit 1'execution d'ouvrages ou de travaux d'ame.nagement;
c) soit Ie paiement d'une somme representative de la plus-value

acquise par Ie bien & la suite de 1'infraction et calculee selon les
modalites fixees par 1'Exe.cutif.

Le tribunal fixe & cette fin un delai qui, dans les cas vises aux a et
b, ne peut depasser un an II peut, en outre, condamner le
contrevenant & une astreinte conformement aux articles 1385to et
suivants du Code judiciaire.

En cas de condamnation au paiement d'une somme, le tribunal
ordonne que le condamne pourra s'executer valablement en remet-
tant les lieux en etat dans le delai d'un an. Le paiement de la somme
se fait entre les mains du receveur de 1'enregistrement & un compte
special du budget de la Region.

Artikel 190 Article 190

Voor het geval dat de plaats niet in de vorige staat wordt hersteld
of dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen de gestelde
termijn worden uitgevoerd, beveelt het vonnis dat de gemachtigde
ambtenaar, het College van Burgemeester en Schepenen en eventu-
eel de burgerlijke partij van ambtswege in de uitvoering ervan
kunnen voorzien. De overheid of de particulier die het vonnis
uitvoert, is gerechtigd de van de herstelling van de plaats afkomende
materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en
te vernietigen op een door hem gekozen plaats.

De veroordeelde is gehouden alle uitvoeringskosten, verminderd
met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te
vergoeden op vertoon van een staat, begroot en invorderbaar
verklaard door de beslagrechter.

Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en
etat ou les travaux ou ouvrages ne sont pas executes dans le delai
prescrit, le fonctionnaire delegue, le College des Bourgmestre et
Echevins et eventuellement la partie civile pourront pourvoir
d'otfice & son execution. L'administration ou le particulier qui
execute le jugement, a le droit de vendre les materiaux et objets
resultant de la remise en etat des lieux, de les transporter, de les
entreposer et de proceder & leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le condamne est contraint au remboursement de tous les frais
d'execution, deduction faite du prix de la vente des materiaux et
objets, sur presentation d'un etat taxe et rendu executoire par le juge
des saisies.

Artikel 191

De rechten van de burgerlijke partij zijn in geval van rechtstreeks
herstel beperkt tot de door de bevoegde overheid gekozen wijze van
herstel overeenkomstig artikel 189, onverminderd het recht oni
vergoeding van schade te eisen van de veroordeelde.

De rechtbank kan bovendien, op vordering van de kopers of van
de huurders, hun titel van eigendomsverkrijging of van huur op
kosten van de veroordeelde vernietigen onverminderd het recht om
vergoeding van schade te eisen van de schuldige.

Article 191

Les droits de la partie civile sont limits pour la reparation directe
a celle choisie par 1'autorite competente conformement a 1'arti-
cle 189, sans prejudice du droit a 1'indemnisation & charge du
condamne.

En outre, & la demande des acquereurs ou des locataires, le
tribunal peut annuler aux frais du condamne, leur titre d'acquisition
ou de location, sans prejudice du droit h 1'indemnisation & charge du
coupable.
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Artikell92 Article 192

De gemachtigde ambtenaar of het College van Burgemcester en
Schepenen kan voor de burgeriijke rechtbank vorderen dat de plaats
in de vorige staat wordt hersteld. In gemeenschappelijk overieg kan
de ene of de andere eveneens vorderen dat ofwel bouwwerken of
aanpassingswerken worden uitgevoerd, ofwel een geldsom wordt
betaald gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf
heeft verkregen.

De bepalingen van artikelen 189, tweede en derde lid, 190 en 191
zijn ook van toepassing in geval van een voor de rechtbank
ingestelde vordering.

De rechten van de benadeelde derde, die samen met de openbare
overheid of afzonderlijk optreedt, zijn in geval van rechtstreeks
herstel beperkt tot de door de bevoegde overheid gekozen wijze van
herstel, onverminderd het recht om vergoeding van schade te eisen
van de veroordeelde.

Le fonctionnaire delegue ou Ie College des Bourgmestre et
Echevins peut poursuivre, devant le tribunal civil, la remise en etat
des lieux. Chacun d'eux peut, avec 1'accord de 1'autre, demander soil
1'execution d'ouvrages ou de travaux d'amenagement, soit le paie-
ment d'une sonune representant la plus-value acquise par le bien a la
suite de 1'infraction.

Les dispositions des articles 189, alin6as 2 et 3, 190 et 191 sont
egalement applicables en cas d'action introduite devant le tribunal
civil.

Les droits du tiers Ies6 agissant soit concurremment avec les
autorites publiques, soit separement d'elles sont limites pour la
reparation directe a celle choisie par 1'autorite competente, sans
prejudice du droit a 1'indemnisation a charge du condamne.

HOOFDSTUK III CHAPITRE III

OVERSCHRIJVING TRANSCRIPTION

Artikel 193 Article 193

De dagvaarding voor de correctionele rechtbank op grond van
artikel 189, of het exploot tot inleiding van het geding op grond van
artikel 192, wordt in het hypotheekkantoor van het gebied waar de
goederen gelegen zijn overgeschreven ten verzoek van de deurwaar-
der die het exploot heeft opgemaakt. De dagvaarding of het exploot
vermeldt de kadastrale omschnjving van het onroerend goed dat het
voorwerp van het misdrijf is, en identificeert de eigenaar ervan in de
vorm en onder de sanctie die in artikel 12 van de wet van 10 oktober
1913 zijn bepaald.

ledere in de zaak gewezen beslissing wordt op de kant van de
overgeschreven dagvaarding of van het overgeschreven exploot
vermeld op de wijze bij artikel 84 van de hypotheekwet voorgeschre-
ven.

Hetzelfde geldt voor het certificaat van de gemachtigde ambte-
naar, waarbij wordt vastgesteld dat het vonnis uitgevoerd is, dat een
vergelijk tot stand is gekomen of dat de betrokkene de voorgeschre-
ven vergunning definitief heeft verkregen en de werken overeen-
komstig de verordenende bepalingen en de vergunning heeft uitge-
voerd.'

Wanneer openbare besturen of derden wegens het in gebreke
blijven van de veroordeelde genoopt zijn in de tenuitvoerlegging van
het vonnis te voorzien, wordt de daaruit te hunnen bate voortvloei-
ende schuldvordering gewaarborgd door een wettelijke hypotheek,
die ingeschreven, vemieuwd, verminderd of geheel of gedeeltelijk
doorgehaald wordt overeenkomstig het bepaalde in de hoofdstuk-
ken IV en V van de hypotheekwet.

Die waarborg dekt ook de schuldvordering ten gevolge van de
kosten der hypothecaire formaliteiten, die door hen zijn voorgescho-
ten en die ten laste van de veroordeelde komen.

La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de Particle
189 ou 1'exploit introductif d'mstance prevu par 1'article 192 est
transcrit a la conservation des hypotheques de la situation des biens
a la diligence de 1'huissier auteur de 1'exploit. La citation ou 1'exploit
doit contenir la designation cadastrale de 1'immeuble, objet de
1'infraction et en identifier le proprietaire dans la forme et sous la
sanction prevues a 1'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.

Toute decision rendue en la cause est mentionnee en marge de la
transcription de la citation ou de 1'exploit, selon la procedure prevue
par 1'article 84 de la loi hypothecaire.

II en est de meme du certificat du fonctionnaire delegue attestant
que le jugement a ete execute, qu'une transaction a et6 obtenue ou
que 1'interesse a obtenu de facon definitive le permis present et a
execute les travaux confonnement aux dispositions reglementaires et
au permis.

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obliges, par suite de
la carence du condamne, de pourvoir a 1'execution du jugement, la
creance naissant de ce chef a leur profit, est garantie par une
hypotheque legale dont 1'inscription, le renouvellement, la reduction
et la radiation totale ou partielle sont operes conformement aux
dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothecaire.

Cette garantie s'etend a la creance resultant de 1'avance faite par
eux du cout des formalites hypothecaires, lequel est a charge du
condamne.

Artikel 194

De bij artikel 187 bedoelde vordering dient in het hypotheekkan-
toor te worden overgeschreven onder dezelfde voorwaarden als die
bepaald in artikel 193, eerste en tweede lid.

Hetzelfde geldt voor het attest van het College van Burgemeester
en Schepenen of van de gemachtigde ambtenaar waarbij wordt
vastgesteld dat de aanvrager de werken overeenkomstig de voor-
schriften van de vordering heeft uitgevoerd.

Article 194

La requisition visee a 1'article 187 doit etre transcrite a la
conservation des hypotheques dans les memes conditions que celles
visees a 1'article 193, alineas 1" et 2.

II en est de meme du certificat du College des Bourgmestre et
Echevins ou du fonctionnaire delegue, attestant que le demandeur a
execute les travaux conformement aux prescriptions de la requisi-
tion.
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Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen of de
gemachtigde ambtenaar wegens het in gebreke blijven van de
overtreder genoopt is in de tenuitvoerlegging van het vonnis te
voorzien, wordt de daaruit te faunnen bate voortvloeiende schuld-
vordering gewaarborgd door een wettelijke hypotheek, die inge-
schreven, vemieuwd, verminderd of geheel of gedeeltelijk door-
gehaald wordt overeenkomstig het bepaaldc in de hoofdstukken IV
en V van de hypotheekwet.

Deze waarborg dekt de schuldvordering ten gevolge van de kosten
der hypothecaire formaliteiten die door het College van Burgemees-
ter en Schepenen of door de gemachtigde ambtenaar zijn voorge-
schoten en die ten laste van de overtreder komen.

Lorsque Ie College des Bourgmestre et Echevins ou Ie fonction-
naire delegue est oblige, par suite de la carence du contrevenant de
pourvoir a 1'execution des travaux.la creance naissant de ce chef a
son profit est garantie par une hypotheque legale dont 1'inscription,
Ie renouvellement, la reduction et' la radiation totale ou partielle
sont operees conionnement aux dispositions des chapitres IV et V
de la loi hypothecaire.

Cette garantie s'etend a la creance resultant de 1'avance faite par
Ie College des Bourgmestre et Echevins ou par Ie fonctionnaire
delegufi du cout des formalites hypothecaires, lequel est a charge du
contrevenant.

TITELVI

FISCALE- EN SLOTBEPALINGEN

EERSTE HOOFDSTUK

CTSCALE BEPALINGEN

TITREVI

DISPOSITIONS FISCALES ET FINALES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES

Artikel 195 Article 195

A. Artikel 161,2°, van het koninklijk besluit van 30 november 1939,
nr. 64, houdende het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten, bekrachtigd bij artikel 2 der wet van 16 juni 1947,
wordt aangevuld met de volgende woorden : « of verricht met
inachtneming van Hoofdstuk VI, Titel II van de ordonnantie
houdende organisatie van de planning en de stedebouw ».

B. Artikel 162, 7°, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de
volgende woorden : « of van, Titel II van de ordonnantie
houdende organisatie van de planning en de stedebouw ».

C. Aan artikel 59 - 5°ter - van het besluit van de Regent van 26 juni
1947, houdende het Wetboek der zegelrechten, bekrachtigd bij
het eerste artikel der wet van 14 juli 1951, worden volgende
woorden toegevoegd : « of van Titel II van de ordonnantie
houdende organisatie van de planning en de stedebouw »

A. L'article 161, 2" de 1'arrete royal du 30 novembre 1939, n° 64,
contenant Ie Code des Droits d'emegistrement, d'hypotheque et
de greffe, confirm^ par 1'article 2 de la loi du 16 jiiin 1947, est
complete par les mots suivants : « ou effectue en execution du
chapitre VI du Titre II de 1'ordonnance organique de la
planification et de 1'urbanisme ».

.B. L'article 162, 7° du meme arrete est complete par les mots
suivants ; « ou du litre II de 1'ordonnance organique de la
planification et de 1'urbanisme ».

C. II est ajoute a Particle 59 de l'arret6 du Regent du 26 juin 1947,
contenant Ie Code des Droits de Timbre, confirm^ par Particle
premier de la loi du 14 juillet 1951, au 5°ter les mots suivants :
« ou du titre II de 1'ordonnance organique de la planification et
de 1'urbanisme ».

Artikel 196 Article 196

§ 1. De gemeenten kunnen buiten de opcentiemen dp de onroe-
rende voorheffing :
1° een jaarlijkse belasting heffen op de niet-bebouwde percelen,

begrepen in een niet-vervallen verkavelingsvergunning;
2° een jaarlijkse belasting heffen op de niet-bebouwde gronden,

gelegen in het woongebied van een door de Executieve goedge-
keurd of vastgesteld plan en palende aan een openbare weg die,
gelet op de plaatselijke toestand, voldoende is uitgerust.

§ 2. Ontheven zijn :
a) van de in § 1,1", bedoelde belasting, zij die eigenaar zijn van een

enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander onroe-
rend goed;

b) van de in § 1, 2°, bedoelde belasting, zij die eigenaar zijn van een
enkele onbebouwde grond bij uitsiuiting van enig ander onroe-
rend goed;

c) van de ene en de andere belasting, de gewestelijke en plaatselijke
maatschappijen voor volkswoningbouw.

§ I". Les communes sont autorisees a etablir, outre les centimes
additionnels au precompte immobilier :
1" un& taxe annuelle sur les parcelles non baties comprises dans un

permis de lotir non perim^;
2° une taxe annuelle sur les terrains non batis situes dans la zone

d'habitation prevue par un plan approuvfi ou arret6 par 1'Execu-
tif et en bordure d'une voie publique suffisamment equipee,
compte tenu de la situation des lieux.

§ 2. Sont dispenses :
a) de la taxe visee au I", 1°, les proprietaires d'une seule parcelle

non batie a 1'exclusion de tout autre bien immobilier;

b) de la taxe visee au § I", 2°, les proprietaires d'un seui terrain non
bati a 1'exclusion de tout autre bien immobilier;

c) de 1'une et 1'autre taxes les societes regionale et locales ayant
pour objet la construction de logements sociaux.
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De in lettera a) en b) verleende ontheffing geldt slechts gedurende
de vijf dienstjaren die volgen op de verwerving van het goed. Ze
geldt gedurende de vijf dienstjaren die volgen op de inwerkingtre-
ding van de belastingverordening, indien het goed op dat tijdstip
reeds verworven is.

§ 3. De in § 1, 1°, bedoelde belasting wordt niet geheven van de
percelen die ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht,
thans niet voor bebouwing kunnen worden bestcmd.

De in § 1, 2°, bedoelde belasting wordt niet geheven van de
gronden waarop krachtens een overheidsbeslissing niet mag worden
gebouwd, of wanneer daarop niet kan worden gebouwd, of wanneer
de gronden werkelijk voor land-of tuinbouw worden gebruikt.

La dispense prevue aux litteras a) et b) ne vaut que durant les cinq
exercices qui suivent 1'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq
exercices qui suivent 1'entree en vigueur du reglement-taxe, lorsque
Ie bien est dej& acquis & ce moment.

§ 3. La taxe visee au I", 1°, n'est pas applicable aux parcelles qui,
en raison des dispositions de la loi sur Ie bail h ferme, ne peuvent
etre affectees actuellement & la batisse.

La taxe visee au § I", 2°, n'est pas applicable aux terrains sur
lesquels il n'est pas permis de batir en vertu d'une decision de
1'autorite ou lorsqu'il n'est pas possible de Ie faire ou lorsque les
terrains sont effectivement utilises a des fins agricoles et horticoles.

Artikel 197 .

Een gewestelijke bestemmingsbelasting wordt de eigenaars van
een onroerend goed in rekening gebracht naar gelang van de
bestemniing van dit goed.

Article 197

Une taxe r6gionale d'affectation est percue a charge des proprie-
taires d'inuneuble selon 1'affectation donnee a ce dernier.

HOOFDSTUK II

SLOTBEPALINGEN

Artikel 198

De wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 'ruimte-
lijke ordening en van de stedebouw is niet langer van toepassing op
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 199

De artikelen 1 tot 7 van de kaderwet van 15 juli 1970, houdende
organisatie van de planning en de economische decentralisatie, zijn
niet langer van toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
op het vlak van de gewestelijke planning.

Artikel 200

Behoudens de uitzonderingen bedoeld in de volgende artikelen,
blijven alle algemene en gemeentelijke verordeningen, met inbegrip
van de bouwverordeningen aangenomen in uitvoering van de wet
van 29 maart 1962, van kracht tot hun opheffing of wijziging,
overeenkomstig de in deze ordonnantie voorziene bevoegdheidsver-
klaringen.

Artikel 201

De Commissie van Advies voor de Ruimtelijke Ordening van de
Brusselse agglomeratie, voorzien bij artikel 19 van de organieke wet
van 29 maart 1962, wordt opgeheven.

Artikel 202

De Commissie van Deskundigen, ingesteld bij artikel 29 van de
organieke wet van 29 maart 1962, wordt opgeheven.

Artikel 203

De Regionale Commissie van Advies voor Ruimtelijke Ordening
blijft gehandhaafd tot de leden van de Gewestelijke Ontwikkelings-
commissie worden aangesteld.

CHAPITRE 11

DISPOSITIONS FINALES

Article 198

La loi du 29 mars 1962 organique de 1'amenagement du territoire
et de 1'urbanisme cesse d'etre applicable ^ la Region de Bruxelles-
Capitale.

Article 199

Les articles 1" a 7 de la loi cadre du 15 juillet 1970 po'rtant
organisation de la planification et de la decentralisation economique
cessent de s'appliquer & la Region de Bruxelles-Capitale dans Ie
domaine de la planification regionale.

Article 200

Saufles exceptions visees aux articles suivants, tous les reglements
generaux et communaux adoptes en execution de la loi organique du
29 mars 1962, y compris les reglements de batisse, restent en vigueur
jusqu'^ leur abrogation ou leur modification conformement aux
habilitations prevues par la presente ordonnance.

Article 201

La Commission consultative pour 1'amenagement de 1'agglomera-
tion bruxelloise prevue a 1'article 19 de la loi organique du 29 mars
1962, est supprunee.

Article 202

La Commission des experts, instituee par 1'article 29 de la loi
organique du 29 mars 1962, est supprunee.

Article 203

La Commission consultative regionale d'amenagement du terri-
toire est maintenue en fonctionnement jusqu'a la designation des
membres de la Commission r6gionale de developpement.
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De Executieve stelt de leden van denieuwe commissie aan binnen
de zes maanden die volgen op de inwerkingtreding van onderhavige
ordonnantie.

L'Executif designe les membres de la commission nouvelle dans
les six mois qui suivent 1'entree en vigueur de la presente ordon-
nance.

Artikel 204

De Overlegconunissies, ingesteld in uitvoering van het koninklijk
besluit van 5 november 1979, (tot bepaling, wat het Brusselse
Gewest betreft, van de speciale regelen van openbaannaldng die
moeten worden nageleefd inzake sommige bouw- en verkavelings-
aanvragen en houdende instelling, voor eike gemeente van het
Brusselse Gewest van een Overlegcommissie voor plaatselijke
ordening) worden gehandhaafd tot de installatie van de Overieg-
commissies bedoeld in artikel 15 van onderhavige ordonnantie.

Article 204

Les Commissions de concertation instituees en execution de
1'arrete royal du 5 novembre 1979 (determinant, pour la Region
bruxelloise, les mesures particulieres de publicite applicables ^
certaines demandes de permis de batir et de lotir et creant, pour
chacune des communes de la Region bruxelloise, une Commission
de concertation en matiere d'amenagement local) sont maintenues
en fonctionnement jusqu'a la mise en place des Commissions de
concertation, visees a 1'article 15 de la presente'ordonnance.

Artikel 205

Het eerste gewestelijke ontwikkelingsplan wordt vastgesteld bin-
nen de twee jaar volgend op de inwerkingtreding van onderhavige
ordonnantie.

Article 205

Le premier plan regional de developpement est approuvfi dans les
deux ans qui suivent 1'entree en vigueur de la presente ordonnance.

Artikel 206

Het gewestplan van de Brusselse agglomeratie, goedgekeurd bij
Koninklijk Besluit van 28 november 1979, blij'ft van kracht tot het,
overeenkomstig de bepalingen van onderhavige ordonnantie, wordt
gewij'zigd.

Article 206

Le plan de secteur de 1'agglomeration bruxelloise approuv6 par
arrete royal .du 28 novembre 1979, reste en vigueur jusqu'S sa
modification, conformement aux dispositions de la presente ordon-
nance,

Artikel 207

i De van kracht zijnde algemene plannen van aanleg worden
opgeheven. Deze opheffing geeft aanleiding tot geen enkele schade-
vergoeding.

Article 207

Les plans generaux d'amenagement en vigueur sont abroges.
Cette abrogation ne donne lieu a aucune indemnisation quelconque.

Artikel 208 Article 208

§ 1. De bijzondere plannen van aanleg, goedgekeurd onder
invloed van de besluitwet van 2 december 1946 betreffende de
stedebouw en van de wet van 29 maart 1962, blijven van kracht.

§ 2. De bijzondere plannen van aanleg kunnen worden gewijzigd
door bijzondere besteinmingsplannen mits naleving van de proce-
dure voorzien bij artikelen 55 tot 57 van onderhavige ordonnantie.

§ 3. De bijzondere plannen van aanleg die voor de inwerkingtre-
ding van onderhavige ordonnantie door de gemeenten definitief
werden aangenomen, zullen goedgekeurd kunnen worden door de
Executieve, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige ordon-
nantie, met uitzondering van artikel 50,6e lid dat met van toepassing

§ I". Les plans particuliers d'amenagement approuves sous 1'em-
pire de 1'arrete-loi du 2 decembre 1946 concernant 1'urbanisation et
de la loi du 29 mars 1962 restent en vigueur.

§ 2. Les plans particuliers d'amenagement peuvent etre modifies
par des plans particuliers d'affectation du sol dans le respect de la
procedure prevue par les articles 55 ^ 57 de la presente ordonnance.

§ 3. Les plans particuliers d'amenagement adoptes definitivement
par les Conseils communaux avant 1'entree en vigueur de la presente
ordonnance, pourront etre approuves par 1'Executif conformement
aux dispositions de la presente ordonnance, a 1'exception de 1'ali-
nea 6 de 1'article 50 qui n'est pas d'application.

Zij zullen worden bekendgemaakt volgens de vonn en voorwaar-
den voorzien in artikel 54, 4° lid.

Us seront publics, dans les formes et conditions prevues h i'ali-
nea 4 de 1'article 54.

Artikel 209 ' Article 209

§ 1. De verkavelingen die op 22 april 1962 in uitvoering waren,
mogen zonder vergunning worden voortgezet indien de verkavelaars
van een voorafgaand akkoord van het bestuur van de stedebouw
doen blijken.

Het akkoord vervalt evenwel, behoudens overmacht, indien op
1 oktober 1970 geen van de werken is aangevat, die in bedoeld
akkoord zijn voorzien in verband met de geplande en in het akkoord
aanvaardc aanleg van nieuwe verkeerswegen, wijziging of opheffing
van bestaande verkeerswegen.

§ I". Les lotissements en cours & la date du 22 avril 1962 peuvent
etre continues sans permis lorsque les lotisseurs justifient d'un
accord anterieur de 1'administration de I'urbanisme.

Saufcas de force majeure, 1'accord est toutefois perime lorsque, a
la date du 1" octobre 1970, il n'a etiS entrepris aucun des travaux qui
y sont prevus en vue de 1'ouverture de voies de communication
nouvellcs, de la modification ou de la suppression de voies de
communication existantes, projetees et admises dans 1'accord.
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Zijn werken aangevangen, dan komt de vergunning te vervallen
indien deze werken niet voltooid zijn v66r 31 december 1972.

Wanneer de verkavelingen iangs een bestaande, voldoende uitge-
ruste weg moesten worden uitgevoerd, vervalt het akkoord eveneens
indien de verkoop van minstens een derde van de percelen niet v66r
1 oktober 1970 is geregistreerd geweest.

§ 2. Komen te vervallen, behoudens overmacht :
1° de v66r 1 januari 1965 afgegeven verkavelingsvergunningen die

de aanleg van nieuwe verkeerswegen of de wijziging of opheffing
van bestaande verkeerswegen omvatten, indien op 1 oktober
1970 geen aanvang is gemaakt met enig in de vergunning
voorgeschreven werk tot uitvoering van die wegen. Zijn werken
aangevangen, dan komt de vergunning te vervallen indien deze
werken v66r 31 december 1972 niet voltooid zijn;

2° de met ingang van 1 januari 1965 afgegeven vergunningen
waarvan de voorgeschreven uitvoeringswerken niet voltooid zijn
binnen drie jaar te rekenen vanaf 1 oktober 1970. Deze termijn
wordt eventueel verlengd tot de vijfde verjaardag van de afgifte
der vergunning.

De vergunninghouder kan de uitvoering in fasen aanvragen indien
daartoe in verband met de omvang van de verkaveling aanleiding
bestaat. Van de weigeringsbeslissingen kan beroep worden aangete-
kend zoals bepaald in artikelen 133 tot 143.

§ 3. Komen eveneens te vervallen :
I" de v66r 1 januari 1966 afgegeven vergunningen voor verkavelin-

gen, uit te voeren Iangs een bestaande, voldoende uitgeruste
weg, wanneer de verkoop van minstens een van de percelen niet
v66r 1 oktober 1970 aan de registratieformaliteit is onderwor-
pen;

2° de met ingang van 1 januari 1966 afgegeven vergunningen voor
verkavelingen, uit te voeren Iangs een bestaande, voldoende
uitgeruste weg, wanneer de verkoop of de verhuring voor meer
dan negen jaar, van minstens een derde van de percelen niet
binnen vijf jaar, te rekenen vanaf de datum der vergunning, aan
de registratieformaliteit is onderworpen.

In beide gevallen dient het bewijs van de verkoop of van de
verhuring te worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 105.

Si des travaux ont ete entrepris, Ie pennis sera perime lorsqu'ils
n'auront pas ete acheves avant Ie 31 dgcembre 1972.

Si les lotissements devaient etre realises Ie long d'une voirie
existante suffisamment equipee, 1'accord est de meme perime
lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas ete
enregistnSe avant )e 1" octobre 1970.

§ 2. Sont pennies, sauf cas de force majeure :
1" les permis de lotir delivres avant Ie ler janvier 1965 et prevoyant

1'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification
de voies de communication existantes ou la suppression de celles-
ci, lorsque aucun travail d'amenagement de ces voies prevu par Ie
permis n'a ete entrepris & la date'du ler octobre 1970. Si des
travaux ont ete entrepris, Ie permis sera perime lorsqu'ils
n'auront pas etc acheves avant Ie 31 decembre 1972;

2° les permis delivres a partir du ler janvier 1965 et pour lesquels les
travaux d'amenagement prevus n'ont pas ete acheves dans un
delai de trois ans ^ partir du ler octobre 1970. Ce delai est
6ventuellement proroge jusqu'au cinquieme anniversaire de la
delivrance du permis.

L'execution par phases peut etre demand6e par Ie beneficiaire
lorsque 1'importance du lotissement Ie justifie. Les decisions de refus
peuvent faire 1'objet des recours prevus aux articles 133 a 143.

§ 3. Sont de meme perimes :
1" les permis de lotir delivres avant Ie 1" janvier 1966, qui

concernent les lotissements a realiser Ie long d'une voirie
existante suffisamment equipee, lorsque la vente d'au moins une
des parcelles n'a pas etc soumise & la formalite de 1'enregistre-
ment avant Ie 1" octobre 1970;

2° les permis de lotir delivres a partir du 1" janvier 1966, qui
concernent les lotissements ^ realiser Ie long d'une voirie
existante suffisamment equipee, lorsque la vente ou la location
pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas ete
soumise a la formalite de 1'enregistrement dans un delai de cinq
ans a partir de la date du permis.

Dans les deux cas, la preuve de la vente ou de la location est a
fournir conformement aux dispositions de Particle 105.

Artikel210.

Onderhavige ordonnantie treedt in werking tien dagen na bekend-
making in het Belgisch Staatsblad.

De bepalingen die de tussenkomst van de Gewestelijke Ontwikke-
lingscommissie voorzien, zullen echter pas in werking treden op de
dag waarop het besluit van de Executieve dat de leden van'die
commissie benoemt in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Article 210

La presente ordonnance entrera en vigueur Ie dixieme jour apres
celui de sa publication au Monitew beige.

Toutefois, celles de ses dispositions qui prevoient 1'intervention de
la Commission regionale de developpement n'entreront en vigueur
qu'au jour de la publication au Monitew beige de 1'arrete de
1'Executif nommant les membres de cette commission.



A-108/1-90/91 - 100 - A-108/1-90/91

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE AVIS DU CONSEIL D'ETAT

De Raad van State, afdeling wetgeving, negende kamer, op
21 mei 1990 door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdste-
delijke Executieve verzocht hem van advies te dienen over een
ontwerp van ordonnantie « houdende organisatie van de planning
en de stedebouw », geamendeerd door de Minister-Voorzitter op
10 augustus 1990, heeft zich daarover beraden ter vergadering van
8 oktober, 22 oktober, 29 oktober, 5 november, 19 november,
26 november en 3 december 1990, en op 3 december 1990 het
volgend advies gegeven :

Le Conseil d'Etat, section de legislation, neuvieme chambre, saisi
par le Ministre-President de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale, le 21 mai 1990, d'une demande d'avis sur un projet
d'ordonnance « organique de la planification et de 1'urbanisme »,
amende par le Ministre-President le 10 aout 1990, et en ayant
delibere en ses seances des 8 octobre, 22 octobre, 29 octobre,
5 novembre, 19 novembre, 26 novembre et 3 decembre 1990, a
donne le 3 decembre 1990 1'avis suivant :

ALGEMENE OPMERKINGEN

I

In de memorie van toelichting staat het volgende te lezen :

« Het ontwerp van ordonnantie houdt rekening met de wil
van de Executieve de verschillende beleidsvoeringen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de ruimtelijke ordening raken,
te ontzuilen, ten einde de verschillende aspecten van het
leven in de stad op coherente wijze te behandelen.

OBSERVATIONS GENERALES

I

Comme Pindique 1'expose des motifs :

« Le projet d'ordonnance prend en compte la volonte de
1'Executif de decloisonner les differentes politiques touchant
directement ou indirectement a 1'amenagement de son terri-
toire afin de trailer de maniere coherente les differents
aspects de la vie urbaine.

Door middel van gewestelijke en ontwikkelingsplannen
neemt het ontwerp dus de aspecten die specifiek zijn voor de
bestemming van de bodem en de andere factoren op in een
algemene planning ».

Het is dus dezelfde tekst die handelt over de ruimtelijke planning
en de economische planning, waarbij hij voorziet in een network van
juridische betrekkingen tussen een en ander.

Le projet integre done, dans une planification generale, les
aspects specifiques a 1'affectation du sol et les autres facteurs
par des plans de developpement, tant au niveau regional
qu'au niveau communal ».

C'est done ie meme texte qui traite de la planification du territoire
et de la planification economique en organisant un reseau de
rapports juridiques entre celles-ci.

II 11

De ontworpen ordonnantie houdt de opheffing in van de artikelen
1 tot 7 van de kaderwet van 15 juli 1970 houdende organisatie van de
planning en economische decentralisatie (artikel 199) en schaft dus
de verplichting af om economische vijfiarenplannen op te maken
(artikel 3 van de wet). De ontworpen ordonnantie schrijft daarente-
gen het aannemen van gewestelijke en gemeentelijke ontwikkelings-
plannen voor (artikel 2 van het ontwerp) die, naast bepalingen van
economische en sociale aard, ook bepalingen aangaande de bestem-
ming van de bodem zullen bevatten.

De economische planning geschiedt echter gewoonlijk op basis
van een reeks doelstellingen inzake werkgelegenheid, inkomsten,
investeringen, spaargelden, huisvesting, infrastructuur, koopkracht
enz ..., die in artikel 1 van de voormelde kaderwet naar voren
worden gebracht.

Die doelstellingen worden niet overgenomen in het ontwerp,
waarvan artikel 2, tweede lid, niets meer doet dan zeer algemeen het
volgende te bepalen :

« Deze ontwikkeling is zowel economisch, sociaal als
esthetisch opgevat en heeft tot doel het leefmilieu van het
Gewest te beschermen en te verbeteren en de bodem zuinig
te beheren ».

Hoewel de — althans in de Franse tekst — gebruikte bewoordin-
gen die zijn van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw (artikel 1, tweede lid),
blijkt niet dat met het ontwerp (evens op de economische planning
wordt gedoeld. Dat oogmerk zou duidelijker tot uiting moeten
komen in artikei 2 van het ontwerp.

L'ordonnance en projet abroge les articles 1" a 7 de la loi-cadre du
15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la
decentralisation economique (article 199) et supprime done 1'obliga-
tion d'elaborer des plans economiques quinquennaux (article 3 de la
loi). Elle impose par centre 1'adoption de plans regionaux et
communaux de developpement (article 2 du projet) qui compren-
dront des dispositions d'ordre economique et social a cote d'autres
dispositions relatives a 1'affectation du sol.

Or, la planification economique se fait traditionnellement en
fonction d'une serie d'objectifs en matiere d'emploi, de revenus,
d'investissement, d'epargne, de logement, d'infrastructure, de pou-
voir d'achat, etc..., qui sont enonces a 1'article 1" de la loi-cadre
precitee.

Ces objectifs ne sont pas repris par le projet, dont 1'article 2, ali-
nea 2, se limite a indiquer, de maniere tres generale, que :

• « Ce developpement est concu tant au point de vue
economique, social et esthetique que dans le but de preserver
et d'ameiiorel 1'environnement de la Region, et de gerer son
sol avec parcimonie ».

Les termes ainsi employes — du moins dans le texte francais —
etant ceux de la loi du 29 mars 1962 organique de 1'amenagement du
territoire et de 1'urbanisme (article I", alinea 2), il n'apparatt pas que
le projet vise egalement la planification economique. Cet objectif
devrait apparattre plus clairement dans 1'article 2 du projet.
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III III

De ontworpen ordonnantie houdt de volledige vervanging in van
de voormelde wet van 29 maart 1962 en wijzigt die wet tevens op
substantiate wijze. De ontworpen ordonnantie neemt ook een aantal
wetsbepalingen over die, volgens een vaste rechtspraak van het
Arbitragehof, behoren tot de aangelegenheden die door de Grond-
wet alleen tot het terrein van de wet worden gerekend en zeifs niet
door de Gewesten mogen worden geregeld op grond van artikel 10
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen.

AIs voorbeeld kunnen worden aangehaald :
- artikel 81 dat de rechtbanken van eerste aanleg bevoegd maakt

om te beslissen over de vorderingen tot be.talmg van vergoedingen
wegens waardevertnindering en dat bepaalt dat de vonnissen,
behalve de voorbereidende, vatbaar zullen zijn voor hoger
beroep;

- artikel 181, doordat het bepaalt onder weike voorwaarden een
huiszoeking mag plaatshebben;

- artikel 183, dat voorziet in een kort geding-proc'edure;
- artikel 188, dat de toepassing regelt van het eerste boek van het

Strafwetboek;
- artikel 190, dat bevoegdheid verleent aan de beslagrechter.

Die bepalingen, die in de bijzondere opmerkingen geidentificeerd
worden, moeten bijgevolg vervallen.

L'ordonnance en projet remplace entierement la loi du 29 mars
1962 precitee, tout en y apportant des modifications substantielles.
Elle reproduit aussi un certain nombre de dispositions de la loi qui,
selon une Jurisprudence constante de la Cour d'arbitrage, relevent
des -matieres reservees a la loi par la Constitution et. ne peuvent
meme pas etre reglees par les Regions sur la base de 1'article 10 de la
loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles.

On citera par exemple :
- 1'article 81 qui attribue aux tribunaux de premiere instance la

competence de statuer sur les demandes d'indemnites pourmoins-
value et dispose que tes jugements, autres que preparatoires,
seront susceptibles d'appel;

- 1'article 181 en ce qu'il regle les conditions dans lesquelles peut
s'cffectuer une visite domiciliaire;

- 1'article 183 organisant une procedure de r6fere;
- 1'article 188 reglant 1'application du livre I" du Code penal;

- 1'article 190 attribuant une competence au juge des saisies.

Ces dispositions, qui seront' identifiees dans les observations
particulieres, doivent, des lors, etre omises.

IV

De structuur van het ontwerp zou moeten worden herzien : menig
opschrift valt slechts gebrekkig samen met het onderwerp van de
artikelen dat geacht wordt er betrekking op te hebben.

IV

La structure du projet devrait etre revue : plusieurs intitules ne
recouvrent qu'imparfaitement les objets des articles qui sont censes
s'y rapporter.

V V

Uit een oogpunt van wetgevingstechniek behoort in het bijzonder
aan de volgende geplogenheden te worden herinnerd.

1. Hoofdstukken en afdelingen krijgen Romeinse cijfers.

2. ledere eerste paragraaf wordt in het Prans « § 1" » en niet
« § 1 ».

3. Wanneer in een volzin onderverdeliagen moeten worden
gebruikt, dienen die onderverdelingen te worden genummerd (en
behoren geen streepjes te worden gebruikt). De nummering
geschiedt door middel van 1°, 2°, 3", ... en niet door middel van 1,
2,3,...

Bovendien wordt in het ontwerp geen harmonisch gebruik
gemaakt van hoofdietters. Men behoort te schrijven : het Gewest,
de Gewestelijke Commissie, de gemeente, de gemeenteraad, het
college van burgemeester en schepenen, de overlegcommissie.

Sur Ie plan legistique, il convient de rappeler tout spccialement les
usages suivants.

1. Le numerotage des chapitres et celui des sections se fait en
chiffres cardinaux remains.

2. Tout premier paragraphe s'ecrit « § 1° » et non « § 1 »>.

3. Lorsqu'il s'impose de recourir a des subdivisions a I'interieur
d'une phrase, ces subdivisions doivent etre numerotees (et non faire
1'objet de tirets). Le numerotage se fait par 1°, 2°, 3'*,.... et non par 1,

En outre, le projet n'harmonise pas 1'usage qu'il fait des majuscu-
les. II convient d'ecrire : la Region, la Commission regionale, la
commune, le conseil communal, le college des bourgmestre et
echevins, la commission de concertation.

VI VI

Wat het indieningsbesluit betreft, zij opgemerkt dat de Staatsse-
cretaris, toegevocgd aan de Minister-Voorzitter, om redenen die de
Raad van State al meermaals uiteen heeft gezet, het ontwerp niet
mag voordragen noch ondertekenen.

Daarentegen zou, omdat een van de onderwerpen van het
ontwerp de economische planning is, niet alleen de Minister-
Voorzitter maar ook de Minister belast met de economic het
ontwerp moeten voordragen en ondertekenen.

En ce qui concerne 1'arrete de presentation, pour des raisons que
le Conseil d'Etat, section de legislation, a deja exposees a plusieurs
reprises, le Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President ne peut
proposer ni signer le projet.

En revanche, 1'un des objets du projet etant la planification
economique, il s'imposerait que la proposition et la signature
emanent non seulement du Ministre-President mais aussi du Minis-
tre charge de 1'economie.
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BUZONDERE OPMERKINGEN OBSERVATIONS PARTICULIERES

Bepalend gedeelte ' Dispositif

Artikel 5 Article 5

Het artikel zou logsicher zijn indien het als volgt werd gesteld :

« De Executieve verleent bindende kracht aan de gewestelijke en
gemeentelijke plannen. De bindende kracht van elk van die plannen
wordt nauwkeuriger omschreven door de bijzondere bepalingen die
volgen.

Alle plannen hebben verordenende waarde. Zij blijven van kracht
tot zij door andere plannen worden vervangen als gevolg van een
herziening of wanneer deze ordonnantie voorschdjft dat alle of een
deel van de bepalingen ervan worden geschorst of opgeheven ».

L'article serait redige de maniere plus logique de la facon
suivante :

« L'Executif confere force obligatoire aux plans regionaux et
communaux. La force obligatoire de ceux-ci est precisee pour
chacun d'eux par les dispositions particulieres qui suivent.

Tous les plans ont valeur reglementaire. Us demeurent en
vigueur... (la suite comme au projet) ».

Artikel 7

Het zou beter zijn het tweede lid als volgt te stellen :
« Zij worden « gemachtigde ambtenaren » genoemd ».

Artikel 10

Deze bepaling beperkt er zich toe de bepalingen die zullen volgen
te vermelden. Zij zou dus zonder bezwaar achterwege kunnen
worden geiaten.

Article 7

L'alinea 2 serait mieux redige comme suit :
« Us sont denommes afonctionnaires delegues » ».

Article 10

Cette disposition se borne a enoncer les dispositions qui vont
suivre. EUe pourrait done etre omise sans inconvenient.

Artikel 11 Article 11

In het ontwerp wordt niet nader bepaald volgens weike regels
« de inlichtingen en administratieve documenten die met onderha-
vige ordonnantie verband houden » toegankelijk zullen zijn voor het
publiek.

Volgens de gemachtigden van de Executieve zouden die regels
worden vastgelegd door de ordonnantie inzake de toegang tot
informatie met betrekking tot het milieu in het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest, omtrent het voorontwerp waarvan de afdeling
wetgeving van de Raad van State advies heeft gegeven op 19 decem-
ber 1990 (L. 19.894/9).

Het lijkt weinig wenselijk om in het onderhavige geval te werken
met een dergelijke wetgeving door verwijzing. Weliswaar bestrijkt
richtlijn 90/313/EEG van de Raad van 7 juni 1990 inzake de vrije
toegang tot milieu-informatie (') de ruimtelijke ordening en gaat het
erom onder meer die richtlijn ten uitvoer te brengen door middel
van de ontworpen ordonnantie, maar toch wordt in artikel 6, § 1,
respectievelijk I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, een onderscheid gemaakt tussen ruim-
telijke ordening, stedebouw inbegrepen, en leeimilieu.

Los van de vraag betreffende de verdeling van de bevoegdheden
over de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de
bekendmaking van de administratieve handelingen, zou het dus in
alle opzichten verkieslijk zijn dat een specifieke wetgeving omtrent
de ruimtelijke ordening en de stedebouw ter zake haar eigen
voorschriften bevat, ook al zouden zij dan wat hun inhoud betreft
aansluiten bij de voorschriften die anderzijds inzake leefmilieu
zouden worden vastgesteld.

Le projet ne precise pas les modalites selon lesquelles « les
informations et les documents administratifs en relation avec la
presente ordonnance » seront accessibles au public.

Selon les delegues de 1'Executif, ces modalites seraient detcnni-
nees par 1'ordonnance sur Faeces & 1'information relative a 1'environ-
nement dans la Region de Bruxelles-Capitale dont 1'avant-projet a
fait 1'objet de 1'avis de la section de legislation du Conseil d'Etat du
19 septembre 1990 (L. 19.894/9).

II semble peu souhaitable de proceder, en 1'occurrence, par le
moyen d'une telle legislation par reference. Certes, la directive
90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberte d'acces &
1'information en matiere d'environnement (') couvre 1'amenagement
du territoire et c'est cette directive qu'il s'agit, entre autres, de
mettre en ceuvre par 1'ordonnance en projet. Cependant, la loi
speciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles distingue, dans
son article 6, § I", respectivement I et II, 1'amenagement du
territoire, en ce compris 1'urbanisme, et 1'environnement.

Independamment de la question du partage des competences
entre 1'Etat, les Communautes et les Regions en matiere de publicite
des actes administratifs, il serait done & tous egards preferable
qu'une legislation sp6cifique relative a 1'amenagement du territoire
et a 1'urbanisme comporte ses propres regles en la matiere, quitte a
ce qu'elles rejoignent, par leur contenu, les regles qui seraient
adoptees d'autre part en matiere d'environnement.

(') Publikatieblad, nr. L. 158/56 van 23 juni 1990. 0 J.O.C.E., n° 158/56 du 23 juin 1990.
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Artikel 12 Article 12

1. De venvijzing, onder het streepje (dat I0 wordt), naar de
periode van de schoolvakanties zou aanleiding kunnen geven tot
moeilijkheden bij de toepassing, aangezien die periode op een
verschillende manier vastgesteld zai kunnen worden in de instellin-
gen die respectievelijk tot de Franse Gemeenschap en tot de
Vlaamse Gemeenschap behoren.

Dezelfde opmerldng geldt voor artikel 124, derde lid, en voor
artikel 147, derde lid.

2. Het zou overigens beter zijn het artikel als volgt te stellen :

« De Executieve bepaalt de nadere regels ter zake van het
onderzoek en bekrachtigt tevens de toepassing van de volgende
beginselen :
1° ten minste...;
2° de dossiers zijn ten minste een werkdag per week tot 20 uur

toegankelijk;
3° iedere belanghebbende kan mondeling opmerkingen maken

alvorens het openbaar onderzoek wordt afgesloten;
4° iedere belanghebbende kan technische uitleg krijgen ».

1. La reference, sous Ie premier tiret (devenant 1°), aux periodes
de vacances scolaires, risque de donner lieu a des difficultes
d'application, puisque ces periodes pourront etre determinees
differemment dans les etablissements relevant respectivement de la
Communaute francaise et de la Communaute flamande.

La meme observation vaut pour 1'article 124, aliena 3, et 1'article
147, alinea 3.

2. L'article serait au demeurant mieux redige comme suit:

« L'Executif determine les modalit6s des enqu§tes en consacrant
1'application des principes suivants :

3° toute personne interess6e peut exprimer oralement ses observa-
tions avant la cl6ture de 1'enquete publique;

4° toute personne interessee peut obtenir des explications techni-
ques ».

Artikel 13 Article 13

Derde lid Alinea 3

In de tweede zin zou duidelijk gemaakt moeten worden volgens ,
weike regels het advies en de bijbehorende bijiage openbaar worden
gemaakt.

Vierde lid

Er is een discrepantie tussen de Franse en de Nederlandse versie;
het laat zich aanzien dat de Franse versie, in zoverre er gewoonweg
de woorden « la situation » in worden gebruikt, enigermate ellip-
tisch is.

Tiende lid

De woorden « Met uitzondering van hetgeen voorzien is in artikel
203 » behoren te vervallen, aangezien dit artikel een overgangsbe-
paling bevat die per definitie afwijkt van het in het lid vervatte
organieke voorschrift. Er zou dus moeten worden geschreven : « De
leden van de Gewestelijke Conunissie worden door de Executieve
aangesteld... ».

La deiixieme phrase devrait preciser les modalites selon lesquelles
1'avis et son annexe sont rendus publics.

Alinea 4

II y a une discordance entre la version francaise et la version
neerlandaise. II semble qu'en utilisant simplement les mots « la
situation », la version francaise soil quelque peu elliptique.

Alinea 10

Les mots « A 1'exception de ce qui est prevu a 1'article 203 »
doivent etre omis car cet article contient une disposition transitoire
qui, par definition, deroge a la regle organique portee par 1'alinea. U
faudrait done ecrire : « Les membres de la Commission regionale
sont designes par 1'Executif... ».

Artikel 14

Het zou beter zijn het tweede lid als volgt te stellen :

« Het vast secretariaat :
1" organiseert elk openbaar onderzoek dat met het oog op het

opmaken van de gewestelijke plannen wordt voorgeschreven;
2° bereidt het in artikel 13, vierde lid, bedoelde verslag voor;
3° houdt een register, dat de door de Gewestelijke Commissie

gegeven adviezen bevat, ter beschikking van het publiek ».

Artikel 17

In het eerste lid is er een op zijn minst formele discrepantie tussen
de Franse versie (« recours en reformation ») en de Nederlandse
versie (« beroepen »).

In de memorie van toelichting wordt die discrepantie bijiange niet
opgeheven, maar wel integendeel versterkt doordat in de Neder-
landse tekst aldaar sprake is van « vernietiging ».

Article 14

L'alinea 2 serait mieux redige comme suit :

« Le secretariat permanent:
1" organise les enquetes publiques prevues pour 1'elaboration des

plans regionaux;
2° prepare le rapport vise a 1'article 13, alinea 4;
3° tient a la disposition du public un registre consignant les avis emis

par la Commission regionale ».

Article 17

A 1'alinea I", il y a une discordance au moins formelle entre la
version francaise (« recours en reformation ») et la version neerlan-
daise (« beroepen »).

Loin d'etre levee par J'expose des motifs, cette discordance y est,
au contraire, aggravee, puisque le texte neeriandais parie cette fois
d'« annulation ».
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Artikel 21 ' Article 21 •

1. Artikei 10 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, dat bij de huidige
stand van de wetgeving toepasselijk is op het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest, luidt aldus :

« Het koninklijk besluit treedt in werking vijftien dagen na
de bekendmaking ervan bij uittreksel in het « Belgisch
Staatsblad », waarin tegelijk het ad vies van de commissie
van advies wordt overgenomen. Binnen dezelfde termijn
zendt de gouverneur het streekplan naar iedere gemeente die
bij het plan betrokken is.

De gouverneur maakt door aanplakking bekend dat het
plan in elk gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt ».

Artikel 13 van de wet maakt de bepalingen van artikel 10
toepasselijk op het gewestplan. Wat de gemeentelijke plannen
betreft, bevatten het vijfde en het zcsde lid van artikel 23 soortge-
lijke bepalingen.

Volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State (') is de
bekendmaking van een gewestplan pas volledig wanneer dit in zijn
geheel op het gemeentehuis ter inzage is gelegd van het publiek. Is
dat vormvereiste niet vervuld, dan is het niet tegenstelbaar.

Artikel 21 van het ontwerp, dat moet dienen om het voormelde
artikel 10 te vervangen, bepaalt het volgende in het tweede lid :

1. L'article 10 de la loi du 29 mars 1962 organique de 1'amenage-
ment du territoire et de 1'urbanisme applicable, dans 1'etat actuel de
la legislation, a la Region de Bruxelles-Capitale dispose comme
suit:

« L'arrete royal entre en vigueur quinze jours apres sa
publication par extrait au « Moniteur beige », lequel repro-
duit en meme temps 1'avis de la commission consultative.
Dans Ie meme delai, des expeditions du plan regional sont
transmises par Ie gouverneur a chacune des communes
auxquelles Ie plan s'etend.
Le gouverneur informe Ie public, par voie d'affiches, qu'il
peut prendre connaissance du plan dans chaque maison
communale ».

L'article 13 de la loi rend les dispositions de 1'article 10 applicables
au plan de secteur. Quant aux plans communaux, 1'article 23
contient, en ses alineas 5 et 6, des dispositions semblables.

Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat ('), la publica-
tion d'un plan de secteur n'est complete que lorsque celui-ci est,
dans son integralite, mis a la disposition du public a la maison
communale. A defaut de 1'accomplissement de cette formalite, il est
inopposable.

Destine a remplacer 1'article 10 precite, 1'article 21 du projet
prevoit ce qui suit, en son alinea 2 :

Het plan treedt in werking vijftien dagen nadat het
goedkeuringsbesluit bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad
werd bekendgemaakt, waarbij tevens het in vorig lid
bedoelde advies en de bijhorende bijiage worden afgedrukt,
en na bekendmaking van het volledig genoemde goedkeu-
ringsbesluit in het gemeentehuis. Deze bekendmaking kan
ten vroegste dertig dagen na de in het vorige lid bedoelde
mededeling plaatsvinden ».

Hoe lofwaardig ook het streven zij om in het artikel van het
ontwerp bekrachtiging te verienen aan de uitlegging die door de
rechtspraak van de Raad van State aan artikel 10 van de voormelde
wet gegeven wordt, rijst toch de vraag of gelet op de rechtspraak van
het Arbitragehof inzake « gereserveerde bevoegdheden » de
decreetgever die een dergelijke bepaling zou aannemen niet een
voorschrift inzake verdeling van bevoegdheid zou schenden dat
vervat zou zijn in artikel 129 van de Grondwet, naar luid waarvan

« geen wet, geen besluit of verordening van algemeen,
provinciaal of gemeentelijk bestuur, verbindend (is) dan na
te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald ».

Volgens die rechtspraak volgt immers uit artikel 19, § 1, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorrning der instellingen
dat het decreet, afgezien van het geval dat een bijzondere en
uitdmkkelijke machtiging is verleend door de bijzondere en de
gewone wet tot hervorming der insteliingen, de aangelegenheden die
eraan zijn toegewezen pas kan regelen als het geenszins inbreuk
maakt op de bevoegdheden die de Grondwet uitsluitend voor de wet
bestemt. Het Arbitragehof voegt hier aan toe dat de bij artikel 10
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 aan de Raden geboden
mogelijkheid om juridische bepalingen op te nemen in verband met
aangelegenheden waarvoor zij niet bevoegd zijn, geen toepassing
kan vinden op bevoegdheden die de Grondwet voor de wet
reserveert (2)-

Le plan entre en vigueur quinze jours apres la publication
et 1'arrete d'approbation par extrait au Moniteur beige,
lequel reproduit en meme temps 1'avis et 1'annexe visee a
1'alinea precedent et sa publication complete a la maison
communale. Cette publication peut intervenir au plus tot
dans les trente jours de la communication visee a 1'alinea
precedent ».

Quelque louable que soit le souci de consacrer dans 1'article du
projet 1'interpretation donnee par la jurisprudence du Conseil d'Etat
a 1'article 10 de la loi precitee, la question se pose de savoir si,
compte tenu de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en matiere de
« pouvoirs reserves », le legislateur decretal, en adoptant une telle
disposition, ne meconnaitrait pas une regle repartitrice de compe-
tence qui serait contenue dans 1'article 129 de la Constitution, aux
termes duque!

« Aucune loi, aucun arrete ou reglement d'administration
generate, provinciale ou communale, n'est obligatoire
qu'apres avoir ete public dans la forme determinee par la
loi ».

En effet, selon cette jurisprudence, il resulte de ['article 19, § 1°,
de la loi speeiale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles que,
sauf le cas ou une habiiitation speeiale et expresse a ete donnee par
les lois speeiale et ordinaire de reformes institutionnelles, le decret
ne peut regler les matieres qui lui ont ete attribuees qu'a la condition
de n'empieter en aucune facon sur les competences reservees a la loi
par la Constitution. Et la Cour d'arbitrage de preciser que la
possibilite donnee aux Conseils par 1'article 10 de la loi speeiale du
8 aout 1980 de porter des dispositions de droit relatives a des
matieres pour lesquelles ils ne sont pas competents, ne peut trouver
& s'appliquer a des competences que la Constitution reserve a la
loi (2).

(') Raad van State, arresten nr. 21.269 van Ifijuni 1981, Bourgeois; nr. 23.926
van 31 januari 1984, Timinemian; nr. 31.487 van 1 december 1988, CAP...

(2) Zie, inzonderheid, Arbitragehof, arrest nr. 44 van 23 december 1987, rol
nr. 36.

(') Conseil d'Etat, arrets n" 21.269 du 16 juin 1981, Bourgeois; n° 23.926 du
31 janvier 1984, Timmerman; n° 31.487 du 1" decembre 1988, CAP...

(') Voir notamment, Cour d'arbitrage, arret n° 44 du 23 decembre 1987, role
n' 36.
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Uit een aandachtige lezing van artikel 129 van de Grondwet komt
evenwel naar voren dat niet op decreten en ordonnanties gedoeld
wordt. De verwijzing naar artikel 129 staat niet langer in de huidige
paragraaf 5 van artikel 59bis van de Grondwet en geen enkele
grondwetsbepaling maakt artikel 129 toepasselijk op de voorschrif-
ten die worden uitgevaardigd ter zake van aangelegenheden die tot
de bevoegdheden van de Gewesten behoren door de organen
opgericht door de ter uitvoering van artikel Wtquater uitgevaar-
digde wetten. Hoewel artikel 129 voor herziening vatbaar is ver-
klaard, is het niet gewijzigd zodat het ook de decreten en de
ordonnanties alsmede de besluiten tot uitvoering daarvan zou
omvatten.

La lecture attentive de Particle 129 de la Constitution fait toutefois
apparaltre que les decrets et les ordonnances ne sont pas vises. Le
renvoi a 1'article 129 a disparu dans 1'actuel paragraphe 5 de 1'article
59bis de la Constitution et aucune disposition constitutionnelle ne
rend 1'article 129 applicable aux regles que les organes crees par les
lois prises en execution de 1'article Wquater prennent dans les
matieres qui relevent des competences des Regions. L'article 129 lui-
meme, bien que sounds a revision, n'a pas ete modifie de maniere a
inclure les decrets et les ordonnances et leurs arretes d'execution.

Ofschoon de afdeling wetgeving van de Raad van State er in haar
advies over de latere bijzondere wet van 8 augustus 1980 op gewezen
heeft dat het in artikel 21 (dat artikel 22 van de wet geworden is)
vervatte voorschrift beter op zijn plaats zou zijn in artikel 129 van de
Grondwet (') is het de bijzondere wet die zeif de kwestie van de
bekendmaking regelt alsook de aangelegenheid die er onlosmakelijk
mee verbonden is, te weten de bindende kracht van de decreten en
de besluiten tot uitvoering daarvan (2). Naar luid van artikel 22 van
de bijzondere wet

« (is) geen decreet of uitvoerfngsbesluit verbindend dan na
te zijn bekendgemaakt in de vorm bij deze wet bepaald ».

Die wet groepeert respectievelijk in afdeling III van hoofdstuk II
en in afdeling IV van hoofdstuk III van titel III de voorschriften
aangaande de bekendmaking en de inwerkingtreding van de decre-
ten alsmede de voorschriften aangaande de bekendmaking en de
inwerkingtreding van de besluiten van de Executieven.

Artikel 22 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is op het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van toepassing krachtens artikel 8
van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen.

De voorschriften aangaande de bekendmaking en de inwerking-
treding van de ordonnanties en de besluiten die ter uitvoering
daarvan worden vastgesteld, zijn respectievelijk in de artikelen 32 en"
33 en in artikel 39 van de voormelde wet van 12 januari 1989 aan de
orde.

De hiervoren gestelde vraag moet bijgevolg opnieuw worden
geformuleerd. Het wordt dus de vraag of artikel 21 van de
ontworpen ordonnantie zich verdraagt met artikel 39 voormeld. Het
antwoord lijkt te moeten zijn dat het bewuste artikel het genoemde
artikel 39 schendt doordat het de verbindende kracht van het plan
niet alleen afhankelijk maakt van de bekendmaking ervan bij
uittreksel in het Belgisch Staatsblad, maar ook van de volledige
bekendmaking ervan op het gemeentehuis. Artikel 39 bevat immers
geen bepaling naar het model van het zesde lid van artikel 56, § 1,
van de gecoordineerde wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken die het mogelijk zou maken om, naast de bekendma-
king in het Belgisch Staatsblad, een andere wijze van bekendmaking
van de besluiten van de Executieve voor te schrijven (3).

Encore que la section de legislation du Conseil d'Etat ait fait
observer dans son avis sur ce qui allait devenir la loi speciale du
8 aoflt 1980 que la regle contenue dans 1'article 21 (devenu 1'article
22 de la loi) trouverait mieux sa place dans 1'article 129 de la
Constitution ('), c'est la loi speciale qui regle elle-meme la question
de la publication et celle qui lui est indissolublement liee de la force
obligatoire des decrets et de leurs arretes d'execution (2). Aux
termes de son article 22,

« Aucun decret ou arrete d'execution n'est obligatoire
qu'apres avoir ete public dans la forme determinee par la
presente loi ».

Cette loi groupe, respectivement dans la section III du chapitre II
et dans la section IV du chapitre III de son litre III, les regles
relatives a la publication et a I'entree en vigueur des decrets et celles
relatives a la publication et a I'entree en vigueur des arretes des
Executifs.

L'article 22 de la ioi speciale du 8 aout 1980 s'applique a la Region
de Bruxelles-Capitale en vertu de 1'article 8 de la loi speciale du
12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Quant aux regles relatives a la publication et a I'entree en vigueur
des ordonnances et des arretes pris pour leur execution, elles font
1'objet respectivement des articles 32 et 33 de 1'article 39 de la loi
precitee du 12 janvier 1989.

La question posee ci-dessus doit en consequence etre reformulee.
EUe devient celle de la confonnite de 1'article 21 de 1'ordonnance en
projet avec 1'article 39 susmentionne. La reponse parait bien devoir
etre que 1'article sous revue meconnatt ledit article 39 dans la mesure
od il fait dependre la force obligatoire du plan non seulement de sa
publication par extrait au Moniteur beige, mais egalement de sa
publication complete a la maison communale. En effet, 1'article 39
ne contient pas une disposition inspiree de 1'alinea 6 de 1'article 56,
§ I", des lois coordonnees sur 1'emploi des langues en matiere
administrative qui permettrait de prescrire, outre la publication au
Moniteur beige, un autre mode de publication des arretes de
1'Executif 0,

(') Gedr. St., Senaat, zitting 1979-1980, nr. 434/1 (bijiage), biz. 5.
(2) Voor meer bijzonderheden zie J . De Jonghe, de staatsrechtelijke verplicfa-

ting tot bekendmaking van normen C.I.D.P. nr. 14, Kluwer, Antwerpen
1985, biz. 67 tot 73 en 87 tot 93.

P) Op te merken valt dat de bepalingen van paragraaf 1 van artikel 56 van de
gecoordineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, de
bepaling van het zesde lid inbegrepen, niet toepasselijk zijn op de
koninklijke en ministeriele besluiten die worden vastgesteld ter uitvoering
van de decreten van de Cultuurraden van de Franse Cultuurgemeenschap
en van de Nederiandse Cultuurgemeenschap (artikel 56, § 2, eerste lid).
Artikel 39 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 behoudt op dat punt
de bestaande toestand.

(') Doc. parl., Senat, session 1979-1980, n" 434/1 (annexe), p. 5.
(') Pour plus de details^ voir J. De Jonghe, De staatsrechtelijke verplichting

tot bekendmaking van normen, C.I.D.P. n° 14, Kluwer, Antwerpen 1985,
pp. 67 a 73 et 87 a 93.

(3) II est a noter que les dispositions du paragraphe I" de 1'article 56 des lois
coordonnees sur 1'emploi des langues en matiere administrative, en ce
compris celle contenue dans 1'alinea 6, ne sont pas applicables aux arretes
royaux et ministeriels pris en execution des decrets des Conseils culturels
de la Communaute culturelle francaise et de la Conununaute culturelle
neerlandaise (article 56, § 2, alinea 1°'). L'article 39 de la loi speciale du
12 janvier 1989 maintient, sur ce point, la situation existante.
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Het onderzochte artikel is daarentegen niet vatbaar voor kritiek
wanneer bet overeenkomstig artikel 39 een andere termijn voor de
inwerkingtreding van het plan bepaalt dan de gewone termijn van
tien dagen. Het zou evenmin laakbaar zijn a!s het, naast de
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zou voorzien in aanvul-
lende vonnen van bekendmaking, zoals meer bepaald het ter inzage
leggen van het plan op het gemeentehuis, maar op voorwaarde dat
eraan niet de verbindende kracht wordt gegeven die artikel 39 hecht
aan het vormvereiste van de bekendmaking in het Belgisch Staats-
blad.

De Raad van State is er zich weliswaar van bewust dat een systeem
waarbij de verbindende kracht van het plan uitsluitend afhangt van
de bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad,
aangezien de volledige bekendmaking in het Belgisch Staatsblad niet
doenbaar is, uit een oogpunt van rechtszekerheid niet dezelfde
waarborgen aan de burgers biedt als die weike geboden worden door
het systeem van dubbele bekendmaking als voorgeschreven door
artikel 10 van de wet van 29 maart 1962, waarbij artikel 21 van het
ontwerp aanknoopt, maar het behoort niet tot zijn bevoegdheid om
via een uitbreidende interpretatie het positieve recht zoals het nu is
aan te vullen (').

Dezelfde opmerking geldt voor de artikelen 31, 43, vierde lid, 54,
vierde lid, en 64, § 1, tweede lid, van het ontwerp.

2. Volgens de gemachtigden van de Executieve is deze voorne-
mens om de primeur van het plan voor te behouden aan de leden van
de gewestraad en er voor te zorgen dat alleen dezen er gedurende
dertig dagen voor eike bekendmaking kermis van hebben.

Men kan zich afvragen wat het nut is van een dergelijke maatregel
die het ogenblik van de bekendmaking vertraagt en daardoor vrij
spel zou kunnen laten aan speculatie, terwiji men daarentegen niet
goed inziet welk juridisch nut de leden van de Gewestraad uit die
inzage zouden kunnen halen.

Par contre, I'article examine n'est pas critiquable lorsque, confor-
mement a I'article 39, il fixe un autre delai d'entree en vigueur du
plan que Ie delai ordinaire de dix jours. II ne Ie serait pas davantage
s'il prevoyait, outre la publication au Moniteur beige, des publicites
additionnelles, comme precisement la mise & la disposition du public
du plan ^ la maison communale, mais ^ condition de ne pas y
attacher la force obligatoire que I'article 39 reserve & la formalite; de
la publication au Moniteur beige.

Certes, Ie Conseil d'Etat est conscient qu'un systeme dans lequel
la force obligatoire du plan depend exclusivement de sa publication
par extrait au Moniteur beige, sa publication complete au Moniteur
beige etant impraticabfc, n'offre pas, du point de vue de la securite
juridique, les memes garanties pour les administres que celles que
procure Ie systeme de double publication prevu par I'article 10 de la
loi organique du 29 mars 1962 et dont s'inspire I'article 21 du projet,
mais il n'est pas en son pouvoir de completer, par une interpretation
extensive. Ie droit positif dans son etat actuel (').

La meme observation vaut pour les articles 31, 43, alinea 4, 54,
alinea 4, et 64, § I", alinea 2, du projet.

2. Selon les delegues de 1'Executif, I'intention de celui-ci est de
garantir la primeur du plan aux conseillers regionaux et de leur en
reserver la connaissance pendant trente jours avant toute publica-
tion.

On peut s'interroger sur 1'utilite d'une telle mesure qui, en
retardant Ie moment de la publication, risque de laisser Ie champ
libre h la speculation, alors qu'en contrepartie on voit mal Ie parti
juridique que les membres du Conseil regional pourraient tirer de
cette communication.

Afdeling 5

Het opschrift van afdeling 5 strookt niet helemaal met de inhoud
daarvan. Het zou beter zijn te schrijven « Gevolgen van het
ontwerp-plan en van het plan ».

Section 5

L'intitui^ de la section 5 ne correspond pas exactement & son
contenu. Mieux vaudrait ecrire « Effets du projet de plan et du
plan ».

Artikel 23 Article 23

Eerste lid Alinea 1"

Men schrijve : « ... heeft dezelfde bindende kracht en dezelfde
verordenende waarde... ».

Tweede lid

Het zou beter zijn de eerste volzin als volgt te redigeren :

« Het besluit van de Executieve waarmee het ontwerp-
plan wordt vastgesteld, bepaalt van weike bepalingen van de
vigerende plannen de werking wordt geschorst omdat ze niet
conform het ontwerp-plan zijn ».

Het gaat er immers niet om het ontwerp-plan « voorlopig vast te
stellen », maar het vast te stellen.

II y a lieu d'ecrire : « ...a meme force obligatoire et meme valeur
reglementaire... ».

Alinea 2

La premiere phrase serait mieux redigee comme suit:

« L'arrete de 1'Executif qui arrete Ie projet de plan
determine les dispositions des plans en vigueur dont 1'effet
est suspendu en raison de leur defaut de conformite au projet
de plan ».

II ne s'agit pas, en effet, d'approuver provisoirement Ie projet de
plan mais de 1'arreter.

(') Op het eerste gezicht zou een opiossing erin bestaan de bepalingen van de
wet van 29 maart 1962 betreffende de inwerkingtreding van de plannen van
aanleg buiten de opheffing te houden waarin wordt voorzien door artikel
98 van het ontwerp, maar bij enig nadenken kan die opiossing niet worden
gekozen al was bet maar vanwege het verschfflende verband waarin die
bepalingen te plaatsen zijn. Zo hebben de verschillende soorten van
plannen van aanleg als voorgeschreven bij de wet van 29 maart 1962 niet
steeds een tegenhanger in de ontworpen ordonnantie die bepaaldelijk twee
soorten van gewestelijke plannen onderscheidt en voorbijgaat aan de
gewestplannen. -

(') A premiere vue, une solution consisterait a exclure de 1'abrogation prevue
par Particle 98 du projet les dispositions de la loi du 29 mars 1962 relatives
a 1'entree en vigueur des plans d'amenagement, mais elle ne peut, a la
reflexion, etre retenue, ne fflt-ce qu'en raison du contexte different dans
lequel ces dispositions s'inscrivent. Ainsi, les divers types de plans
d'amenagement prevus par la loi du 29 mars 1962 n'ont-ils pas toujours
leur correspondant dans 1'ordonnance en projet, laquelle, notamment,
distingue deux types de plans regionaux et ignore les plans de secteur.
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Derde lid Alinea 3

Zoals het lid gesteld is, is het onbegriJ'pelijk. Volgens de gemach-
tigden van de Executieve zit bij deze bepaling de bedoeling te
verhinderen dat een vergunning, bijvoorbeeld een bouwvergunning,
wordt afgegeven die confonn een ontwerp-plan zou zijn, maar
strijdig met een plan waarvan de werking zou zijn geschorst. Het
geldt hier een uitzondering op de schorsende werking als voorge-
schreven in het tweede lid, bestemd om de overheid in staat te
stellen terug te keren naar de bepalingen van het oorspronkelijke
plan, zonder dat een nieuwe feitelijke toestand er aan in de weg
staat.

L'alinea, tel qu'il est redige, est incomprehensible. Selon les
delegues de 1'Executif, il s'agit, par cette disposition, d'empecher
que puisse etre delivre un permis, de batir par exemple, qui serait
conforme a un projet de plan mais contraire a un plan dont les effets
seraient suspendus. 11 s'agit d'une exception a 1'effet suspensif prevu
a 1'alinea 2, destinee a permettre a 1'autorite d'en revemr aux
dispositions du plan initial sans qu'un nouvel etat de fait y fasse
obstacle.

De tekst zou die bedoeling duidelijk moeten vertolken en daarbij
de uitdrukking « in vorig lid » moeten vermijden.

Le texte devrait exprimer clairement cette intention, en 6vitant
1'expression « a 1'alinea precedent ».

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 33, derde lid. La meme observation vaut pour 1'article 33, alinea 3.

Artikel25

In het vierde lid behoort te worden geschreven : « De werking
van het gewestelijke ontwikkelingsplan houdt op aan het einde van
hetjaar... ».

Article 25

A 1'alinea 4, il conviendrait d'ecrire ; « Le plan regional de
developpement cesse de produire ses effets... ».

Artikel 26

De bepaling lijkt eike impliciete opheffing uit te sluiten. De vraag
rijst wat er zai gebeuren als de nieuwe bepaling zich niet verdraagt
met een vroegere niet expliciet opgeheven bepaling.

In elk geval zou in de Franse tekst het woord « approuvant »
moeten worden vermeden; het, zou heel goed vervangen kunnen
worden door het woord « adoptant ».

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 36; in artikel 46 behoort in
de Nederlandse tekst het woord « goedkeurt » te worden vervangen
door het woord « vaststelt » en moet in de Franse tekst het woord
« approuvant » worden vervangen door het woord « adoptant ».

Article 26

La disposition paralt exclure toute abrogation implicite. On peut
se demander ce qu'il adviendra si la disposition nouvelle est
incompatible avec une disposition ancienne non abrogee explicite-
ment.

De toute facon, dans le texte francais, le mot' « approuvant »
devrait etre evite. II pourrait etre avantageusement remplace par le
mot « adoptant ».

La meme observation vaut pour les articles 36 et 46. Dans ce
dernier article, le mot« goedkeurt » doit, dans le texte neerlandais,
etre remplace par le mot « vaststelt ».

Artikel 28

Het tweede lid behoort aan een stuk te worden geschreven,
waarbij het cijfer 6° achterwege wordt gelaten, namelijk op de
volgende manicr : « Het kan eveneens voorschriften van esthetische
aard of betreffende de plaatsing en de omvang van de gebouwen
bevatten ».

Article 28

L'alinea 2 doit etre ecrit d'un seui tenant, en supprimant le chiffre
6°, de la maniere suivante : « II peut comporter en outre des
prescriptions... ».

Artikel 29 Article 29

1. In het eerste lid, 1° en 2°, behoren de uitdrukkingen « van het
bedoeldeplan »en« het hogere plan »ter wille van de leesbaarheid
te worden vervangen door de uitdrukking « het gewestelijke ontwik-
kelingsplan ».

2. In het eerste lid, 2°, moet in de Franse tekst het woord
« approuve » worden vervangen door het woord « arrete »,

3. Het is de bedoeling om afwijkingen van het hogere plan slechts
toe te staan onder de voorwaarden die door de huidige rechtspraak
van de Raad van State worden omschreven en om die rechtspraak
bijgevolg in een tekst in te schrijven.

• 1. A 1'alinea 1°, au '1° et au 2°, dans un souci de lisibilite, les
expressions « dudit plan » et « le plan superieur » doivent etre
remplacees par 1'expression « le plan regional de developpement ».

2. A 1'alinea I", 2°, le mot « approuve » doit, dans le texte
francais, etre remplace par le mot « arrete ».

3. L'intention est de n'autoriser de derogations au plan superieur
qu'aux conditions definies par la jurisprudence actuelle du Conseil
d'Etat et de consacrer, des lors, celle-ci dans un texte.

Het laat zich echter aanzien dat het artikel de rechtspraak van de
afdeling administratie in deze slechts onvolkomen overneemt.

L'article semble cependant ne reproduire qu'imparfaitement la
jurisprudence de la section d'administration en ce domaine.
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Er zij op gewezn dat een afwijking volgens die rechtspraak pas
wettelij'k mogelijk is wanneer de volgende voonvaarden zijn ver-
vuld ;
1" er moet worden aangetoond dat de bestemming in bet hogere

plan achterhaald is of niet meer gerealiseerd kan worden;
2° de in het lagere plan voorgestelde bestemming moet beantwoor-

den aan bestaande mogelijkheden en er moet een dwingende
behoefte bestaan aan een afwijkende ordening;

3° die behoefte aan een nieuwe ordening moet steunen op de eigen
aard van het betrokken deelgebied;

4° de afwijkende ordening mag de algemene economic van het
hogere plan niet aantasten (*).

On rappellera que, selon cette jurisprudence, une derogation n'est
legalement possible que lorsque sont reunies les conditions suivan-
tes :
1" il doit etre demontre que la destination prevue par Ie plan

superieur est depassee ou ne peut plus etre realisee;
2° la destination proposee par Ie plan inferieur doit repondre a des

possibility existantes et il doit exister une necessite reelle
d'adopter un amenagement different;

3° cette necessite d'adopter un nouvel amenagement doit etre
fondee sur les caracteristiques particulieres du territoire consi-
dere;

4" la derogation ne peut porter atteinte aux donnees essentielles du
plan superieur (').

Dezelfde opmerkingen gelden voor de artikelen 39 en 49. Les memes observations valent pour les articles 39 et 49

Artikel 30 Article 30

1. Het is evenmin een aangelegenheid van de gewestelijke
wetgever als van enige wetgever in het algemeen om een kwestie van
intern bestuur te regelen. Wanneer de Executieve tot opdracht heeft
een beslissing te nemen en zoals in het onderhavige geval een plan
vast te stellen, dan is het in de regel een aangelegenheid van het
overheidsbestuur om die beslissing voor te bereiden.

Naar het model van het artikel 20 kan er dus mee worden volstaan
te schrijven : « De Executieve maakt het ontwerp van gewestelijk
bestemmingsplan op ».

2. Het vierde lid lijkt te betekenen dat een nieuw ontwerp van
gewestelijk bestemmingsplan moet worden aangenomen na eike
gewone vernieuwing van de Gewestraad, aangezien het moet
worden aangenomen in de loop van het jaar dat volgt op de
aanneming van het gewestelijke ontwikkelingsplan dat zeif na iedere
gewestelijke verkiezing moet worden vernieuwd (artikelen 20,
vierde lid, en 25 in fine). Zulks zou center niet de bedoeling van de
stellers van het ontwerp zijn. Artikel 25 van het ontwerp schrijft
overigens voor dat de bepalingen betreffende de bestemming die
erin zijn vervat bij wijze van uitzondering op de regel volgens weike
de werking van het gewestelijke ontwikkelingsplan ophoudt aan het
einde van het jaar dat volgt op de volledige vernieuwing van de
Raad, van kracht blijven.

Wil men het vierde lid behouden, dan zou dit herzien moeten
worden.

Artikel 35

Het artikel zou duidelijker zijn indien het als volgt werd geredi-
geerd :

« Alle bepalingen van het gewestelijke bestemmingsplan hebben
bindende kracht en verordenende waarde ».

Artikel 65 zqu volgens hetzelfde model moeten worden geredi-
geerd.

Artikel 38

Het begrip « prioritaire interventiegebieden », dat in 5° staat, zou
zo niet in het artikel, dan toch in de memorie van toelichting
verduidelijkt moeten worden.

Artikel 40

1. Het zou beter zijn het eerste lid en de volzin die het tweede lid
inleidt, als volgt te stellen :

1. II n'appartient pas plus au legislateur regional qu'a tout
legislateur en general de regler une question d'administration
interieure. Lorsque 1'Executif est charge de prendre une decision et,
comme en 1'espece, d'arreter un plan, c'est, en regle, a 1'administra-
tion qu'il revient de preparer cette decision.

II suffit, des lors, d'ecrire, sur Ie modele de I'article 20 :
« L'Executif elabore Ie projet de plan regional d'affectation du
sol ».

2. L'alinea 4 semble signifier qu'un nouyeau projet de plan
regional d'affectation du sol doit etre adopte apres chaque renouvel-
lement ordinaire du Conseil regional, puisqu'il doit etre adopte dans
1'annee qui suit 1'adoption du plan regional de developpement qui,
lui-meme, doit etre renouvele apres chaque election regionale
(articles 20, alinea 4, et 25 in fine). Telle ne serait pourtant pas
1'intention des auteurs du projet. Au demeurant, I'article 25 de celui-
ci prevoit que, par exception a la regle suivant laquelle Ie plan
regional de developpement cesse de produire ses effets au terme de
1'annee qui suit Ie renouvellement integral du Conseil, les disposi-
tions relatives a 1'affectation du sol qu'il comporte demeurent en
vigueur.

Si I'on entendait maintenir 1'alinea 4, celui-ci devrait etre revu.

Article 35

L'article serait plus clair s'il etait redige comme suit:

« Le plan regional d'affectation du sol a force obligatoire et valeur
reglementaire en toutes ses dispositions ».

L'article 65 devrait etre redige sur le meme modele.

Article 38

La notion de « zone d'intervention prioritaire », qui figure au 5°,
devrait etre precisee, sinon dans I'article, du moins dans 1'expose des
motifs.

Article 40

1. Mieux vaudrait rediger comme suit 1'alinea 1" et la phrase
introductive de 1'alinea 2 :

(•) N.V. Meubelcentrale Heylen, nr. 29.254, 28 januari 1988. (') N.V. Meubelcentrale Heylen, n° 29.254, du 28 janvier 1988.
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« Het college van burgemeester en schepenen van eike gemeente
stelt een basisdossier op en vertrouwt het opmaken van zijn
gemeentelijk ontwikkelingsplan toe aan een erkend ontwerper.

« Le college des bourgmestre et echevins de chaque commune
etablit un dossier de base et confie & un auteur agree 1'elaboration de
son plan communal de developpement ».

Het basisdossier bevat : ... ». Le dossier de base comporte : ... ».

2. In de tweede volzin van het derde lid wordt geen enkele
termijn opgelegd aan de « besturen en organen waarvan de lijst is
vastgelegd in onderling akkoord... », om de antwoorden op de
adviesaanvraag van de Gewestelijke Commissie; men kan zich
derhalve afvragen of die commissie zeif binnen de termijn van zestig
dagen van advies zai kunnen dienen. Op die moeilijkheid behoeft
des te meer de aandacht te worden gevestigd aangezien de termijn
van zestig dagen zeker geen niet-dwingende termijn is, aangezien als
hij eenmaal is verstreken het advies van de commissie moet worden
geacht gunstig te zijn.

3. In het zesde lid, eerste volzin, dient te worden geschreven :
«... wordt het basisdossier geacht te zijn goedgekeurd ».

Dezelfde opmerkingen gelden voor artikel 50.

i
2. A 1'alinea 3, deuxieme phrase, aucun delai n'etant assign^ aux

« administrations et instances dont la liste est arretee de commun
accord... », pour repondre & la demande d'avis de la Commission
regionale, on peut se demander si celle-ci pourra emettre elle-meme
son avis dans le delai de soixante jours. La difficulte merite d'autant
plus d'attention que le delai de soixante jours n'est certainement pas ,
un delai d'ordre, puisque son depassement fait reputer favorable
1'avis de la Commission.

3. A 1'alinea 6, premiere phrase, il y a lieu d'ecrire : « ... le
dossier de base est repute approuve ».

Artikel 41

Het zou beter zijn om in de Franse tekst van het eerste lid twee
zinnen te maken, zoals dat het geval is in de Nederiandse tekst. Er
zou dus worden geschreven :

« Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et
le soumet a enquete publique. Celle-ci est annoncee... ».

Article 41

Mieux vaudrait, dans le texte francais, rediger l'alin6a 1" en deux
phrases, comme il 1'est dans le texte neerlandais. On ecrirait:

« Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et
le soumet h enquete publique. Celle-ci est annoncee... ».

Artikel 42

1. Het zou beter zijn het tweede lid als volgt te stellen :

« Bij gebrek aan een advies binnen die termijn, wordt de
Gewestelijke Commissie geacht een gunstig advies' te hebben
gegeven ».

2. Het tweede, het derde en het vierde lid zouden beter als volgt
worden geredigeerd :

« De gemeenteraad kan, binnen zestig dagen na het advies van de
Gewestelijke Commissie, na kennis te hebben genomen van de
uitslag van het onderzoek en van het advies, het plan definitief
aannemen of besluiten het te wijzigen.

In het eerste geval motiveert hij zijn beslissing op ieder punt
waaromtrent hij is afgeweken van het advies van de Gewestelijke
Commissie of van de bezwaren en opmerkingen die ten tijde van het
onderzoek zijn gemaakt.

In het tweede geval wordt een nieuw onderzoek ingesteld in de
vorm en binnen de tennijnen als bepaald in artikel 41 ».

Artikel 53 zou naar hetzelfde model moeten worden geredigeerd.

Artikel 43

1. Het tweede lid van het artikel bepaalt dat wanneer het
gemeentelijke • plan niet binnen een — eventueel te verlengen —
termijn van drie maanden (uitdrukkelijk) is goedgekeurd, het plan
(stilzwijgend) wordt goedgekeurd.

Article 42

1. L'alin6a 2 serait mieux redige coinme suit:

« A defaut d'avis dans ce delai, la Commission regionale est
reputee avoir emis un avis favorable ».

2. Les alineas 2, 3 et 4 seraient mieux rediges comme suit:

« Dans les soixante jours qui suivent 1'avis de la Commission
regionale, le conseil communal, apres avoir pris connaissance des
resultats de 1'enqucte et de 1'avis, peut soit adopter definitivement le
plan, soit decider de le modifier.

Dans le premier cas, il motive sa decision sur chaque point &
propos duquel il s'est ecarte de 1'avis de la Commission regionale ou
des reclamations et observations emises lors de 1'enquete.

Dans le second cas, il est precede & une nouvelle enquete dans les
formes et delais prevus a l'article.41 ».

L'article 53 devrait etre redig6 sur le meme modele.

Article 43

1. En son alinea 2, Particle prevoit qu'S defaut d'approbation
(expresse) du plan communal dans un delai — eventuellement
proroge — de trois mois, le plan est (tacitement) approuve.
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Er zij op geattendeerd dat de Raad van State, afdeling wetgeving,
die een amendement voorgelegd had gekregen op het latere artikel
23 van de wet van 29 maart 1962, strekkende tot het voorzien in een
wettelijk vermoeden van stilzwijgende goedkeuring van het gemeen-
telijke plan, er in een advies van 13 november 1959 op gewezen heeft
dat dit amendement weliswaar geen aanleiding gaf tot aanmerkingen
uit een oogpunt van de algemene rechtsbeginselen, maar dat men
toch moest weten dat het in het kwestieuze geval tot emstige
moeilijkheden zou leiden ('). De Raad van State heeft inzonderheid
op het volgende gewezen :

« De goedkeuring van de gemeentelijke platinen is meer
dan een zuivere voogdijmaatregel (2); zij alleen maakt bet
mogelijk de gemeentelijke plannen in de ruimtelijke orde-
ring van het grondgebied in zijn geheel te integreren en
vormt aldus een onmisbare schakel in de reeks van maatrege-
len die het wetsontwerp in uitzicht stelt met het oog op die
ordening ».

In dit opzicht behoort melding te worden gemaakt van de
artikelen 2, 5, 38, 39, 48, 49 en 50, tweede lid, laatste streepje, van
de ontworpen ordonnantie.

In haar advies heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State
tevens onderstreept dat

« plannen van aanleg en onteigeningsplannen nauw met
elkaar verwant (zijn) »

en dat

« men vergeefs in de Belgische wetgeving naar een voor-
gaande (zou) zoeken waarin de door de ondergeschikte
machten genomen beslissingen tot onteigening uitvoerbaar
zijn zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de Regering ».

Dat nauwe verband is ook terug te vinden in de ontworpen
ordonnantie (zie de artikelen 50, tweede lid, zevende streepje, 54,
eerste lid, 68, tweede lid, 70, eerste lid, en 72 van het ontwerp).

De Raad van State heeft ook nog gewag gemaakt van andere
bepalingen om te wijzen op het belang van de gevolgen van het
koninklijk besluit tot goedkeuring van het gemeentelijke plan,
bijvoorbeeld artikel 16, vierde lid, van de wet van 29 maart 1962,
waarop artikel 66 van het ontwerp van ordonnantie voortbouwt.

Het advies dat bij die gelegenheid is gegeven blijft relevant.
Vanwege de emstige moeilijkheden waarop de afdeling wetgeving
heeft gewezen, is het beter af te zien van stilzwijgende goedkeuring
van de gemeentelijke plannen.

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 54, tweede lid, van het
ontwerp.

2. In verband met het derde lid is aan de gemachtigden van de
Executieve gevraagd of de goedkeuring gedeeltelijk kon zijn. Het
antwoord luidde bevestigend, mits de goedgekeurde bepalingen en
die waaraan goedkeuring wordt onthouden kunnen worden losge-
koppeld.

On rappellera que, saisi d'un amendement & ce qui allait devenir
1'article 23 de la loi du 29 mars 1962, visant & prevoir une
presomption legale d'approbation tacite du plan communal, Ie
Conseil d'Etat, section de legislation a, dans un avis du 13 novembre
1959, fait observer que si cet amendement ne soulevait pas d'objecti-
ons sur Ie plan des principes generaux du droit, on ne pouvait
cependant se dissimuler qu'il susciterait en 1'espece de serieuses
difficultes ('). Et Ie Conseil d'Etat de relever notamment que

« 1'approbation des plans communaux est plus qu'une
simple mesure de tutelle administrative (2); elle seule rend
possible 1'integration des plans communaux dans 1'amenage-
ment d'ensemble du territoire et elle forme par la un maillon
indispensable dans la serie de mesures qu'envisage Ie projet
de loi en vue de cet amenagement ».

A cet egard, il convient de mentionner les articles 2, 5, 38, 39, 48,
49 et 50, alinea 2, dernier tiret, de 1'ordonnance en projet.

Dans son avis, la section de legislation du Conseil d'Etat soulignait
egalement que

« les plans d'amenagement et les plans d'expropriation
sont etroitement apparentes »

et que

« c'est en vain que 1'on chercherait dans la legislation
beige un precedent en vertu duquel les decisions d'expropria-
tion prises par les pouvoirs subordonnes seraient executoires
sans 1'approbation expresse du Gouvernement ».

Cet etroit apparentement se retrouve dans 1'ordonnance en projet
(voyez les articles 50, alinea 2, septieme tiret, 54, alinea I", 68,
alinea 2, 70, alinea I", et 72 du projet).

Le Conseil d'Etat faisait encore etat d'autres dispositions pour
montrer 1'importance des effets de 1'arrete royal d'approbation du
plan communal, par exemple 1'article 16, alinea 4, de la loi du
29 mars 1962 dont est inspire 1'article 66 du projet d'ordonnance.

L'avis rendu a cette occasion garde sa pertinence. En raison des
serieuses difficultes signalees par la section de legislation, mieux
vaut renoncer a 1'approbation tacite des plans communaux.

La meme observation s'applique a 1'article 54, alinea 2, du projet.

2. A propos de 1'alinea 3, la question a ete posee aux delegues de
1'Executif de savoir si 1'approbation pouvait etre partielle. La
reponse a etc affirmative, a la condition que les dispositions
approuvees et celles pour lesquelles 1'approbation est refusee soient
susceptibles d'etre dissociees.

(') Gedr. St. Senaat, zitting 1959-1960, verslag nr. 275, biz. 100 en 101.
(2) De rechtspraak van de afdeling administratie, die aanvankelijk enige

aarzeling vertoond heeft, is thans eveneens in zoverre vastgelegd dat het
goedkeuringsbesluit een toezichthoudende handeling is van een bijzondere
aard waarbij de Koning (de Executieve) er zich niet toe bepaalt na te gaan
of de plannen geen strijd opieveren met de wet of het algemeen belang,
maar zich eens verklaart met de voorschriften ervan, aan weike voorscnrif-
ten hij een verordenende werking verbindt (zie, inzonderheid, Raad van
State, arrest nr. 27.314 van 7 januari 1987, Di Meo, en arrest nr. 28.086
van 12 juni 1987, De Vos c.s.).

(') Doc. parl., Senat, session 1959-1960, rapport n" 275, pp. 100 et 101.
0 Apres quelques hesitations, la jurisprudence de la section d'administration

est egalement, dans son etat achiel, fixee en ce sens que 1'arrete
d'approbation est un acte de tutelle d'une nature particuliere par lequel le
Roi (1'Executif) ne se borne pas a verifier si les plans ne sont pas contraires
a la loi ou a 1'interet. general, mais exprime son adhesion a leurs
prescriptions auxquelles il fait sortir leurs effets reglementaires (voir,
notamment, Conseil d'Etat, arret n" 27.314 du 7 janvier 1987, Di Meo et
arret n" 28.086 du 12 juin 1987, De Vos et crts).
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Bovendien is het de Raad van State met duidelijk wat het nut is
van het bijwoord « uitdnikkelijk », Dat woord zou integendeel
kunnen laten veronderstellen dat een weigering tot goedkeuring
stiIzwiJgend kan zijn, wat zeker niet beantwoordt aan de bedoelin-
gen van de schrijvers van de tekst, nu de weigering in alle geval met
redenen dient te worden omkleed.

Par ailleurs. Ie Conseil d'Etat n'apercoit pas 1'utilite de 1'adverbe
« expressement ». Celui-ci pourrait, au contraire, laisser supposer
qu'un refus d'approbation pourrait etre tacite, ce qui ne correspond
certainement pas aux intentions des auteurs du texte, puisque Ie
refus doit, en tout cas, etre motive.

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 166, derde lid. La meme observation vaut pour Particle 166, alinea 3.

3. Het vierde lid van-bet artikel maakt de inwerkingtreding en
bijgevolg de verbindende kracht van het gemeenteBjke ontwikke-
h'ngsplan afiiankelijk van eea tweevoudige bekenAnaking. Op dat
punt behoeft er dezelfde opmerking bij te worden gemaakt als die
weike hiervdren geformuleerd is in verband met artikel 21 van het
ontwerp.

>
Hetzelfde lid bepaalt dat de bekendmaking « op initiatief van de'

meest gerede betrokken partij » geschiedt. Die formule, die ont-
leend is aan het gerechtelijke recht, is niet alleen onnauwkeurig,
maar is in deze context ook ongeschikt. Nonnaal komt het de
Executieve toe OTO te zorgen voor de bekendmaking. Deze opmer-
king geldt ook voor artikel 54, vierde lid.

3. En son alinea 4, Particle subordonne 1'entree en vigueur et,
partant, la force obligatoire du plan communal de developpement &
use double publication. II appelle, sur ce point, la meme observation
que celle qui a ete formulee ci-dessus a propos de Particle 21 du
projet.

Le meme alinea dispose que la publication a lieu « a 1'initiative de
la partie concernee la plus diligente ». Outre son imprecision, la
fonnule, empnmtee au droit Juaidaire, est inadequate dans le
present contexte. C'est normalement a PExecutif qu'il appartient de
veiller a la publication. Cette demiere observation vaut egalement
pour Particle 54, alinea 4.

Artikel 44

1. Het blijkt niet uit paragraaf 1, eerste lid, dat de gemeente
verplicht is haar ontwikkelingsplan te wijzigen wanneer de Execu-
tieve haar daarom verzoekt. Toch is dat volgens de gemachtigden
van de Executieve de bedoeling van de laatstgenoemde.

2. Paragraaf 2 zou als volgt gesteld moeten worden :

« § 2. Wanneer de beoogde wijziging gevolgen heeft voor de
bodembestemming, wordt tewerk gegaan overeenkomstig de voor-
schriften bepaald in afdeling III ».

Article 44

1. II n'apparait pas du paragraphe 1°, alinea I", que ia commune
est tenue de modifier son plan de developpement lorsque PExecutif
lui en fait la demande. Telle est pourtant, selon les delegues de
1'Exeeutif, Pintention de celui-ci.

2. Au paragraphe 2, il faut ecrire :

«... il est precede conformement aux regles prevues & la sec-
tion III ».

Artikel 48

In het tweede lid wordt gerefereerd aan een ontwerp van
ordonnantie betreffende een nulieu-effectenstudie dat nog in voor-
bereiding is.

Article 48

L'alinea 2 fait reference a un projet d'ordonnance relatif aux
etudes d'incidence, qui est en cours d'eiaboration.

Bijgevolg behoort er niet uitdnikkelijk aan te worden gerefereerd.
In die bepaling zou alleen het vereiste van een memorie van
toelichting behouden moeten worden. De noodzaak om een
« milieu-effectennota » op te maken en eventueel de noodzaak om
een « milieu-effectenstudie » uit te voeren zouden, zoals voor de
overige aangelegenheden, geregeld moeten worden door de ordon-
nantie die betrekking heeft op die onderwerpen.

De opmerking geldt ook voor artikel 50, tweede lid, zesde
streepje.

11 importe, des lors, de ne pas s'y referer expressement. Seule
devrait etre maintenue, dans cette disposition, 1'exigence d'un
expose des motifs. La necessite d'etablir une « note des incidences
sur t'environnement » et eventuellement celle de proceder a une
« etude des incidences » devraient etre reglees, comme pour les
autres matieres, par Pordonnance relative a ces objets.

L'observation vaut egalement pour Particle 50, alinea 2, sixieme
tiret.

Artikel 51

De volgende redactie wordt voorgesteld :

« De gemeenteraad kan om het opmaken van een bijzonder
bestemmingsplan voor de omtrek die zij hebben vastgesteld worden
verzocht door :

1° een derde van de personen die ten minste achttien jaar oud zijn en
binnen die omtrek en in de belendende huizenblokken wonen;

2° die eigenaars die de helft van de oppervlakte van de terreinen
binnen die omtrek bezitten.

Article 51 ,

La redaction suivante est proposee :

« Peuvent demander au conseil communal d'elaborer un plan
particulier d'affectation pour le perimetre qu'ils ont determine :

1° un tiers des personnes agees de dix-huit ans au moins, domiciliees
dans ce perimetre et dans les il6ts contigus;

2° les proprietaires de la moitie de la superficie des terrains contenus
dans ce perimetre.
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De aanvraag, die bij een ter post aangetekende brief aan het
college van burgemeester en schepenen wordt gericht, dient in elk
geval het volgende te omvatten :
I" de opgave van de omtrek van het voorgestelde plan;
2° een uiteenzetting van de behoeften waaraan moet worden

voldaan en van de doeleinden van de geplande ordening in
verhouding tot die behoeften.

Het college van burgemeester en schepenen legt de aanvraag
uiterlijk drie maandcn na de indiening ervan voor aan de gemeente-
raad.

Indien de gemeenteraad de aanvraag verwerpt, wordt zijn beslis-
sing gemotiveerd. Willigt hij haar in, dan wordt de procedure
voortgezet ».

Artikelen 55 tot 57

De drie artikelen zouden tot een, als volgt luidend artikel kunnen
worden samengevoegd :

« De gemeenteraad kan uit eigen beweging of op verzoek een
bijzonder bestemmingsplan wijzigen volgens de regels bepaald in
artikel 50.

De bepalingen tot regeling van het opmaken van de bijzondere
bestemmingsplannen gelden voor de wijziging ervan ».

La demande, adressee au college des bourgmestre et echevins, par
pli recommande a la poste, doit comporter en tout cas :

1° 1'indication du perimetre du plan propose;
1° un expose des besoins & satisfaire et des objectifs de 1'amenage-

ment projete en relation avec ces besoins.

Le college des bourgmestre et echevins soumet la demande.
(comme & 1'alinea 4 de 1'article).

Si le conseil communal rejette la demande, sa decision est
motivee. S'il 1'accepte, la procedure est poursuivie ~

Articles 55 a 57

Les trois articles peuvent etre fusionnes en un seui article, redige
comme suit :

« Le conseil communal peut soit d'initiative, soit sur demande,
modifier, selon les regles prevues h 1'article 50, un plan particulier
d'affectation du sol. .̂

Les dispositions reglant 1'etablissement des plans particuliers
d'affectation du sol sont applicables a leur modification ».

Artikelen 58 en 59 Articles 58 et 59

De gemachtigde van de Executieve aan wie gevraagd werd of met
die twee artikelen verschillende gevallen werden beoogd, heeft
toegegeven dat zij elkaar grotendeels overiappen.

Artikel 58 zou dus kunnen vervallen mits de volzin die artikel 59
inleidt als volgt wordt gesteld :

« De Executieve kan tot het opmaken of het wijzigen van een
bijzonder bestemmingsplan besluiten indien een van de volgende
voorwaarden is vervuld : ».

Interroge sur le point de savoir si ces deux articles visaient des
hypotheses differentes, le delegue de 1'Executif a convenu qu'ils
faisaient en grande partie double emploi.

L'article 58 pourrait done etre supprime, moyennant la redaction
suivante de la phrase introductive de 1'article 59 :

« L'Executif peut decider 1'etablissement ou la modification d'un
plan particulier d'affectation du sol si 1'une des conditions suivantes
se trouve remplie : ».

Artikel 60 Article 60

1. In het eerste lid behoort de verwijzing naar artikel 48, dat
betrekking heeft op de inhoud van het plan en niet op het opmaken
ervan, te vervallen.

2. De gemachtigden van de Executieve zijn het ennee eens dat er
geen reden is om, in afzonderiijke leden, te voorzien in het geval dat
bijzondere bestemmingsplannen worden opgemaakt, respectievelijk
gewijzigd, op initiatief van de Executieve, aangezien de te volgen
procedure dezelfde is in de beide gevallen. Artikel 55 verwjst
immers naar de artikelen 50, 52 en volgende.

1. A 1'alinea I", la reference a 1'article 48, qui concerne le contenu
du plan et non son elaboration, doit etre omise.

2. De 1'accord des delegues de 1'Executif, il n'y a pas lieu de
prevoir, dans des alineas distincts, 1'hypothese de 1'elaboration et
celle de la modification des plans particuliers d'affectation du sol &
1'initiative de 1'Executif, puisque la procedure a suivre est la meme
dans les deux cas. L'article 55 renvoie, en effet, aux articles 50, 52 et
suivants.

Het artikel zou bijgevolg eenvoudiger gesteld worden als volgt: L'article pourrait, des lors, etre redige plus simplement comme
suit :

« Wanneer de Executieve besluit een bijzonder bestemmingsplan
op te maken of te wijzigen, verzoekt zij bij een met redenen omkleed
besluit de gemeenteraad op te treden overeenkomstig de artikelen
50, 52 en volgende »

Artikel 61

In het derde lid behoort de laatste zin als volgt te worden
geschreven :

« De overlegcommissie brengt binnen zestig dagen na ontvangst
van het dossier advies uit; is er binnen die termijn geen advies
voorhanden, dan wordt de overlegcommissie geacht gunstig te
hebben geadviseerd ». '

« Lorsque 1'Executif decide 1'elaboration ou la modification d'un
plan particulier d'affectation du sol, il invite le conseil communal,
par arrete motive, a y proceder conformement aux articles 50, 52 et
suivants ».

Article 61

A 1'alinea 3, la derniere phrase doit s'ecrire :

« A defaut d'avis dans ce delai, la commission de concertation est
reputee avoir emis un avis favorable ».
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Artikel 64 Article 64

Het zou beter zijn het artikel als volgt te stellen : L'article serait mieux redige comme suit:

« Wanneer de Executieve het plan definitief vaststelt, motiveert
zij haar beslissing indien deze afwijkt van het advies van de
overlegcommissie of van de bezwaren en opmerkingen die ten tijde
van het onderzoek zijn gemaakt.

Het bijzondere bestemmingsplan treedt in working vijftien dagen
nadat het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad is bekendge-
maakt (l).

Indien de Executieve besluit het plan te wijzigen, wordt een nieuw
onderzoek ingesteld in de vonn en binnen de termijnen bepaald in
de artikelen (62) en (63) ».

« Si 1'Exeeutif arrete definitivement Ie plan, il motive sa decision
lorsque celle-ci s'ecarte de 1'avis de la commission de concertation ou
des reclamations et observations emises lors de 1'enquete.

Le plan particulier d'affectation du sol entre en vigueur quinze
jours apres sa publication par extrait au Moniteur beige (').

Si 1'Exeeutif decide de modifier !e plan, il est precede b une
nouvelle enquete dans les formes et delais prevus aux articles (62) et
(63) ».

Artikel 66 . Article 66

In het artikel zou met alleen gedoeld rnoeten worden op het geval
dat het bijzondere bestemmingsplan door de Executieve wordt
goedgekeurd, maar ook op het geval dat het plan door de Execu-
tieve is vastgesteld.

De volgende redactie wordt voorgesteld :

« Wanneer het bijzondere bestemmingsplan door de Executieve
wordt vastgesteld of goedgekeurd, is de gemeente ontsiagen van
eike andere wettelijke vormvereiste inzake rooiplannen ».

L'article devrait viser non seulement 1'hypothese de 1'approbation
par 1'Exeeutif du plan particulier d'affectation du sol, mais aussi
1'hypothese ou le plan a ete arrete par 1'Exeeutif.

La redaction suivante est proposee :

« Lorsque le plan particulier d'affectation du sol est arrete ou
approuve par 1'Exeeutif, la commune est dispensee de toute autre
formality legate en matiere de plans d'alignement ».

Artikel 67 . Article 67

De in artikel beoogde onteigeningen zijn die weike « vereist (zijn)
voor de uitvoering van de in deze ordonnantie bepaalde plannen ».
Er wordt dus niet gedoeld en er zou trouwens niet gedoeld kunnen
worden op de onteigeningsprocedures die de Staat, de Gemeen-
schappen of een ander Gewest instellen voor het bereiken van hun
eigen doelstellingen.

Een gewestelijk wetgever is niet gerechtigd om de Staat, een
Gemeenschap, .een andere Gewest of een orgaan dat eronder
ressorteert, bevoegd te maken tot het doen van onteigeningen in
aangelegenheden waarvoor zij niet bevoegd zijn.

Weinu, de onteigeningsprocedures die de Staat, de Gemeenschap-
pen en de organen die eronder ressorteren met toepassing van het
ontworpen artikel 67 mogen instellen, zijn die weike « vereist (zijn)
voor de uitvoering van de in deze ordonnantie bepaalde plannen »,
dat wil zeggen van de plannen die betrekking hebben op de
economische planning en de ruimtelijke ordening, weike aangele-
genheden niet tot hun bevoegdheid behoren.

Toch moet zeifs binnen de betrekkelijk nauwe grenzen die het
artikel vastlegt een belangrijk voorbehoud worden gemaakt.

Volgens het Arbitragehof « volgt uit de economic van de bijzon-
dere wet van 8 augustus 1980 en uit de algemene opzet van de
Staatshervorming dat (artike! 79, § 1, van die wet) zo moet worden
begrepen dat de Executieven tevens gerechtigd zijn — en de
bijzondere wetgever dus ook gerechtigd is de Executieven daartoe te
machtigen — andere rechtspersonen tot onteigemng inzake gewest-
of gemeenschapsaangelegenheden te machtigen » ('). In het onder-
havige geval ging het om lagere overheden.

Les expropriations visees par 1'article sont celles qui sont « neces-
saires a la realisation des prescriptions des plans definis par la
presente ordonnance ». Ne sont done pas visees et ne pourraient
d'ailleurs, par 1'etre, les expropriations que 1'Etat, les Communautes
ou une autre Region poursuivent pour la realisation de leurs propres
objectifs.

II n'appartient pas ^ un legislateur regional d'habiliter 1'Etat, une
Communaute, une autre Region ou un organisme qui en depend, &
realiser des expropriations dans des matieres qui ne relevent pas de
leurs attributions.

Or, les expropriations que 1'Etat, les Communautes et les
organismes qui en relevent sont habilites a poursuivre en application
de 1'article 67, sont celles qui sont « necessaires & la realisation des
prescriptions des plans definis par la presente ordonnance », c'est-a-
dire des plans relatifs h la planification economique et & 1'amenage-
ment du territoire, matieres qui echappent ^ leur competence.

Cependant, meme dans les limites relativement etroites fixees par
1'article, une reserve importante doit etre faite.

Selon la Cour d'arbitrage, « il resulte de la finalite de la loi
speciale du 8 aout 1980 et de 1'economie generate de la reforme de
1'Etat que (1'article 79, § I", de cette loi) doit etre interprete en ce
sens que les Executifs sont egalement autorises — et que done le
legislateur special est autoris6 & habiliter les Executifs a cette f i n — a
accorder a d'autres personnes morales 1'autorisation de proceder &
des expropriations dans les matieres regionales ou communautai-
res » (2). II s'agissait, en I'occurrence, d'administrations subordon-
nees.

Het artikel moet worden herzien. L'article doit etre revu.

(') De Raad van State heeft gemeend in de tekst dezelfde termijn te moeten
invoeren als die weike in artikel 54 staat. Voor het overige is de
bekendmaking op het gemeentehuis acnterwege gelaten om de redenen
die in verband met artikel 21 zijn uiteengezet.

0 Arbitragehof, nr. 3/89 van 2 febmari 1989.

(') Le Conseil d'Etat a cru devoir porter dans le texte le meme delai que celui
qui figure & rarticle 54. Pour le surplus, la publication & la maison
communale a ete supprimee pour les raisons exposees a propos de 1'arti-
cle 21.

(2) Cour d'arbitrage, n" 3/89 du 2 fevrier 1989.
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Artikel 71

In het tweede lid zijn de woorden « opgemaakt in uitvoering van
onderhavige ordonnantie » overbodig en moeten zij vervallen.

Article 71

A 1'alinea 2, les mots « dresse en execution de la pr6sente
ordonnance » sont superflus et doivent etre omis.

Artikel 72

De woorden « ter uitvoering van onderhavige ordonnantie »
moeten als overbodig vervallen.

Article 72

Les mots « en execution de la presente ordonnance » sont
superflus et doivent etre omis.

Artikel 74 Article 74

De Gewesten zijn niet bevoegd om de gerechtelijke procedure
inzake onteigeningen vast te stellen (').

Verwijzen naar de ter zake vigerende wetten door ze uitdrukkelijk
op te sommen is op zich al een manier om de toepasselijke procedure
te bepalen. Deze methode doet ook de delicate problemen van de
wetgeving door verwijzing rijzen ; wat zou er gebeuren als die
wetten werden gewijzigd of als een nieuwe procedure werd inge-
steld (2).

Het Arbitragehof heeft bovendien geoordeeld in verband met
bepalingen die, zoals in het onderhavige geval, betrekking hebben
op aangelegenheden die door de Grondwet voor de wet zijn bestemd
dat « het aannemen van een dergelijke bepaling niet aan de
decreetgever (staat), ongeacht of hij van de bepalingen afwijkt, ze
bevestigt of ze al dan oiet toepasselijk verklaart » (3).

In een volgend arrest heeft het Hof evenwel de geldigheid erkend
van een artikel dat bepaalt: « De in de artikelen 1 en 2 bedoelde
machtigingen om onteigening worden verleend overeenkomstig de
door de wetgevingen en de reglementeringen inzake onteigening
voorgeschreven regelen en procedures » (4).

Aangezien het Arbitragehof geen andere bevoegdheid heeft dan
een bepaling te vernietigen die de bevoegdheidsverdeling schendt,
kwam het niet aan het Arbitragehof toe om te zeggen dat de
artikelen die aan het Hof ter toetsing werden voorgelegd, overbodig
waren. Dat is nochtans wel het geval met de bewuste bepalingen, die
anders de bevoegheid van het Gewest zouden hebben overschreden.

Artikel 74 moet dus vervallen.

Les Regions ne sont pas competentes pour determiner la proce-
dure judiciaire des expropriations (').

Se referer aux lois en vigueur en la matiere en les enumerant
expressement est deja, en soi, une maniere de determiner la
procedure applicable. Cette methode suscite aussi les delicats
problemes de la legislation par reference ; qu'adviendrait-il si ces
lois etaient modifiees ou si une nouvelle procedure etait instau-
ree (2) ?

De plus, la Cour d'arbitrage a juge a propos de dispositions qui
comme en 1'espece relevent de matieres reservees a la loi par la
Constitution qu'« il n'appartient pas au legislateur decretal de
prendre une... disposition... derogeant a^de telles dispositions,... les
confirmant ou encore... les declarant applicables ou non » (3).

Dans un arret subsequent, la Cour a neanmoins admis la validite
d'un article portant que « les autorisations d'expropriation prevues
par les articles 1° et 2 seront accordees en confonnite avec les regles
et procedures prescrites par les legislation et reglementation en
matiere d'expropriation » (4).

N'ayant d'autre pouvoir que d'annuler une disposition violant la
repartition des competences, la Cour d'arbitrage n'avait pas a dire
que les articles qui etaient soumis a sa censure etaient superflus. Tel
est pourtant bien Ie cas des dispositions en question qui, sans cela,
auraient excede la competence de la Region.

L'article 74 doit done etre omis.

Artikel 78

Aan het slot van het tweede lid schrijve men : « . . . artikel
(77)... » in plaats van « het voorgaande artikel ».

Artikel 80

De gemachtigde ambtenaar is het ermee eens dat het tweede lid
zou moeten worden aangepast aan het feit dat in het eerste lid niet
meer alleen de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het
plan maar ook de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het
ontwerp-plan als uitgangspunt wordt genomen.

Article 78

A la fin de 1'alinea 2, il faut ecrire : « ... 1'article (77)... » au lieu
de « 1'article precedent ».

Article 80

De 1'accord du delegue de 1'Executif, 1'alinea 2 devrait etre adapte
au fait que 1'alinea 1" prend comme reference non plus seulement Ie
jour precedant 1'entree en vigueur du plan, mais aussi Ie jour
precedant 1'entree en vigueur du projet de plan.

Artikel 81 Article 81

Het artikel overschrijdt duidelijk de bevoegdheid van het Gewest,
dat de bevoegdheid van de rechtbanken en de termijnen voor het
verjaren van de vordedngen niet heeft te bepalen.

L'article excede manifestement la competence de la Region qui
n'a pas a determiner la competence des tribunaux ni les delais de
prescription des actions.

(') Arbitragehof, bovenvermeld nr. 3/89 van 2 februari 1989 (2.B.2) en
nrs. 13/89 en 14/89 van 31 mei 1989 (2.B.2); advies van de Raad van State
nr. L. 19.438/9 van 18 december 1989, Gedr. St. Waalse Gewestraad,
zitting 1989-1990, nr. 139/1.

(') Lambotte Chr., Technique legislative et codification, biz. 58 e.v.
(') Arbitragehof, nr. 50 van 17 maart 1988.
(<) Arbitragehof, de voormelde nrs. 13/89 en 14/89 van 31 mei 1989 (2.B.4.).

(l) Cour d'arbitrage, n° 3/89 du 2 fevrier 1989 (2.B.2) precite et n~ 13/89 et
14/89 du 31 mai 1989 (2.B.2); avis du Conseil d'Etat n° L. 19.438/9 du
18 decembre 1989, Doc. C.R.W., sess. 1989-1990, n° 139/1.

(') Lambotte Chr., Technique legislative et codification, pp. 58 et s.
(3) Cour d'arbitrage, n° 50 du 17 mars 1988.
(4) Cour d'arbitrage, n" 13/89 et 14/89 du 31 mai 1989 precites (2.B.4).
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Artikel 84

In het tweede lid, nr. 4, zou om soortgelijke redenen als die weike
voor artikel 74 zijn opgegeven met betrekking tot de wetgeving door
verwijzing, moeten worden geschreven : « de vermeldingen voorge-
schreven in de wetgeving inzake hypotheken ».

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 113, artikel 193, eerste,
tweede en vierde lid, en artikel 194, derde lid.

Article 84

A 1'alinea 2, n° 4, pour les raisons analogues a celles indiquees a
1'article 74, a propos de la legislation par reference, il faudrait
ecrire : « les indications prescrites par la legislation en matiere
d'hypotheques ».

La meme observation vaut pour 1'article 113,1'article 193, alineas
I", 2 et 4, et 1'article 194, alinea 3.

Artikel 85

Om de redenen die al zijn opgegeven bij artikel 74, zou het artikel
moeten worden geredigeerd als volgt:

« Het recht van huur betreffende ruilverkavelde of herverkavelde
percelen, met uitzondering van de pacht, gaatoverop..., behoudens
verlaging of verhoging van de huurprijs en tenzij de huurder de
huurovereenkomst wenst op te zeggen ».

Article 85

Pour les raisons dej& indiquees a propos de 1'article 74, 1'article
devrait etre redige comme suit :

« Le droit de bail relatif a des immeubles remembres ou relotis,
exception faite du bail a fenne, est reporte..., sauf diminution ou
augmentation du prix du bail et a moins que le locataire n'opte pour
la resiliation ».

Artikel 86

1. In paragraaf 1, 1°, tweede zin, schrijve men : « ... die in de
grond is ingebouwd, op de grond of op een bestaand bouwwerk is
bevestigd... ».

2. Volgens paragraaf 2 kan de noodzaak van een bouwvergunning
door een stedebouwkundige verordening worden uitgebreid tot
handelingen en werkzaamheden die met in paragraaf 1 worden
opgesomd. Die stedebouwkundige verordeningen kunnen evenwel
geen vergunning voorschrijven voor de handelingen en werkzaamhe-
den die de Executieve wegens bun geringe omvang van die
formaliteit heeft vrijgesteld.

Deze bepaling is van bijzonder belang warineer het vereiste van
een vergunning wordt uitgebreid door een gewestelijke stedebouw-
kundige verordening. Als die bepaling er niet was, zou immers
moeten worden aangenomen dat die verordening de door de
Executieve vastgestelde lijst stilzwijgend zou kunnen wijzigen,
aangezien* beide handelingen een even grote bindende kracht
hebben.

Article 86

1. Au paragraphe 1°, 1°, deuxieme phrase, dans le texte francais,
il faut ecrire : « ... qui est incorpore au sol, ancre dans celui-ci ou
dans une construction existante... ».

2. Selon le paragraphe 2, un reglement d'urbanisation peut
etendre a des actes et travaux non enumeres par le paragraphe 1° la
necessite d'un pennis de batir. Toutefois, ces reglements d'urba-
nisme ne peuvent imposer un pennis pour les actes et travaux qu'en
raison de leur minime importance, 1'Executif a dispense de cette
formalite.

Cette disposition presente un interet particulier lorsque 1'exten-
sion de 1'exigence d'un pennis se fait par un reglement regional
d'urbanisme. En son absence, il faudrait en effet considerer que ce
reglement serait susceptible de modifier implicitement la liste
arretee par 1'Executif, puisque les deux actes ont memo intensity de
force obligatoire.

In zoverre de bepaling betrekking zou hebben op de ge'meente-
lijke stedebouwkundige verordeningen, zou ze een herhaling zijn
van artikel 119, tweede lid, van de nieuwe gemeentewet, krachtens
hetweik de besluiten van de gemeenten met in strijd mogen zijn met
de wetten, de decreten, de ordonnanties en de besluiten van de
Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen.

Terwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid, verdient het'
echter de voorkeur te schrijven :

§ 2. (Zoals het tweede lid van paragraaf 2 van het ontwerp).

§ 3. De bepalingen van deze ordonnantie zijn van toepassing op
niet in paragraaf 1 opgesomde handeiingen en werken, wanneer een
stedebouwkundige verordening voor de uitvoering ervan een ver-
gnnning voorschrijft.

Een zodanige verordening kan evenwel geen betrekking hebben
op handelingen die voorkomen op de in paragraaf 2 bedoelde lijst ».

En tant que cette disposition concernerait les reglements commu-
naux d'urbanisme, elle serait la repetition de 1'article 119, alinea -2,
de la nouvelle loi communale, en vertu duquel les deliberations des
communes ne peuvent etre contraires aux lois, aux d^crets, aux
ordonnances et aux arret& de I'Etat, des Regions et des Commu-
nautes.

Par souci de clarte et de securite juridique, il serait toutefois
preferable d'ecrire :

§ 2. (Comme a 1'alinea 2 du paragraphe 2 du projet).

§ 3. Les dispositions de ia presente ordonnance sont applicables
aux actes et travaux non enumeres au paragraphe I", lorsqu'un
reglement d'urbanisme impose un permis pour leur execution.

Un tel reglement ne peut toutefois porter sur des actes figurant sur
la liste visee au paragraphe 2 ».

Artikel 89

In het tweede lid schrijve men in de Pranse tekst « quitte et libre
de toute charge ».

Article 89

Dans 1'alinea 2, il y a lieu d'ecrire, dans le texte francais, « quitte
et libre de toute charge ».



A-108/1-90/91 - 116 - A-108/1-90/91

Artikel 92 Article 92

De redactie van het tweede lid moet met alleen naar de vorm maar
ook naar de inhoud worden herzien. Vergeleken met artikel 93 is de
bepaling immers tegenstrijdig aangezien artikel 93 voorziet in het
geval waarin een vergunning wordt verleend voor een verkaveling
met een ander doel dan woningbouw.

Als de Executieve zou vasthouden aan haar bedoeling om een —
misschien onnodige — definitie te geven van een verkaveling, zou
het artikel beter worden geredigeerd als volgt :

« Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukke-
lijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen een
stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het plaatsen van
vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen
worden gebruikt.

Onder verkavelen wordt de handeling verstaan om van een goed
een kavel te maken of een goed te verdelen in verscheidene kavels,
ten einde ten minste een ervan te verkopen, te verhuren voor meer
dan negen jaar of er een recht van erfpacht of van opstal op te
vestigen ».

La redaction du deuxieme alinea doit etre revue non seulement
quant a la forme mais quant au fond. Rapprochee de 1'article 93, la
disposition presente, en effet, une contradiction, puisque 1'article 93
envisage 1'hypothese de 1'octroi d'un permis pour effectuer une
operation de lotissement a d'autres fins que 1'habitation.

L'article serait mieux redige comme suit, si 1'Executif persistait
dans son intention de donner une definition, peut-etre inutile, du
lotissement :

« Nul ne peut, sans un permis prealable ecrit et expres du college
des bourgmestre et echevins, lotir un terrain en vue de la construc-
tion d'une habitation ou du placement d'une installation fixe ou
mobile pouvant etre utilisee pour 1'habitation.

Pour lotir, on entend 1'operation consistant a faire d'un bien un lot
ou a Ie diviser en plusieurs lots en vue d'en vendre au moins un ou de
Ie louer pour plus de neuf ans ou de constituer sur lui uh droit
d'emphyteose ou de superficie ».

Artikel 93

1. In het eerste lid schrijve men : « ... dan mag een verkavelings-
vergunning worden aangevraagd op dezelfde wijze als voor de in
artikel 92 bedoelde vergunningen geldt ».

2. Het tweede lid zou beter op zijn plaats zijn bij de bepalingen
van de artikelen 122 en 123, zoals hierna zai worden voorgesteld ze
te herschrijven.

Article 93

1. A 1'alinea 1°, il conviendrait d'ecrire : « ...memes modalites
que celles applicables aux permis vises a 1'article 92 ».

2. L'alinea 2 trouverait mieux sa place parmi les dispositions des
articles 122 et 123, tels qu'il sera propose ci-apres de les remanier.

Artikelen 95 tot 97 Articles 95 6 97

1. De artikelen van afdeling 2 zouden door het onderwerp beter
op hun plaats zijn in hoofdstuk III. Ze zouden daarin een afdeling 10
kunnen vormen met als opschrift « Bijzondere bepalingen voor de
verkavelingsvergunning ».

2. Het zou beter ziJn in artikel 95 nauwkeuriger te vermelden
weike artikelen van toepassing zijn want sommige artikelen waar-
naar in de huidige redactie wordt verwezen, hebben niets te maken
met de verkavelingsvergunning, bijvoorbeeld de artikelen 122, § 3,
en 127.

3. Zou het afzien van de verdubbeling van de termijnen bepaald
in artikel 57 van de wet van 29 maart 1962 geen praktische
moeilijkheden kunnen veroorzaken ?

1. Les articles de la section 2 trouveraient mieux leur place dans Ie
chapitre III en raison de leur objet. Us pourraient y former une
section 10, intitulee « Dispositions particulieres aux permis de
lotir ».

2. L'article 95 gagnerait a enoncer plus precisement les articles
applicables car certains de ceux auxquels il renvoie dans sa redaction
actuelle sont etrangers aux permis de lotir, par exemple les articles
122, § 3, et 127.

3, L'abandon du doublement des delais prevus par 1'article 57 de
la loi du 29 mars 1962 ne risque-t-il pas de susciter des difficultes
pratiques ?

Artikel 99

Het zou beter zijn in het eerste lid te schrijven ; « ... aangaande
een in een verkavelingsvergunning vermelde kavel... ».

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 101.

Article 99

Mieux vaudrait ecrire, a 1'alinea 1" : « ... sur un lot vise par un
permis de lotir... ».

La meme observation vaut pour 1'article 101.

Artikel102

Het zou duidelijker zijn om in de Franse tekst, naar het voorbeeld
van de Nederlandse tekst te schrijven : « ...sans mention de la
commune ou Ie lotissement est situe.,. »,

Article 102

II serait plus clair d'ecrire, dans Ie texte francais, sur Ie modele du
texte neerlandais ; « . . . sans mention de la commune ou Ie
lotissement est situe... »

Artikel 103 Article 103

Het zou beter zijn aan het slot van het artikel, ondanks het Mieux vaudrait ecrire a la fin de 1'article, malgre 1'exemple de la
voorbeeld van de wet van 29 maart 1962, te schrijven :« ...metdien loi du 29 mars 1962, « . . . sauf au demandeur & indemniser les
verstande dat de aanvrager de dragers van die rechten vergoedt ». titulaires de ces droits »,
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Arttfarf 704

'Het artikel handelt over de lasten die kunnen worden opgelegd in
ruii voor een verkavelingsvergunning.

Dat zou in een afzonderlijke afdeling moeten worden behandeld
want het gaat immers niet om een gevolg van de vergunning. Die
opiossing is trouwens gekozen voor de stedebouwkundige vergun-
ning.

Article 104

L'artiele a trait aux charges qui peuvent etre imposees en
contrepartie d'un permis de iotir.

II conviendrait d'en faire 1'objet d'une section particuliere car il ne
s'agit pas d'un effet des permis. C'est d'ailleurs la solution retenue
pour les permis d'urbanisme.

Artikel 109

Aangezien een kavel niet « in een verkavelingsvergunning begre-
pen »is, zou het beter ziJn te schrijven : « .. .eigenaar van een in een
verkavelingsvergunning vermelde kavel... ».

Article 109 . :

Un lot n'etant pas « situe dans un permis de Iotir », mieux
vaudrait ecrire ; « ... proprietaire d'un lot vis6 par un permis de
Iotir... ».

Artikel 111

Het artikel is een herhaling van artikel 59 en moet vervallen.

Artikel 114

De verwijzing naar artikel 109 dient te vervallen en men schrijve :
« . . . overeenkomstig artikel 59, kan ze, in het belang van de goede
plaatselijke aanleg, bij ... van de in de verkavelingsvergunning
vermelde percelen ».

Article 111

L'artiele fait double emploi avec 1'article 59 et doit etre omis.

Article 114 ' •

n y a lieu de supprfmer la reference & 1'article 109 et d'ecrire :
«. . . conformement a 1'article 59, il peut, dans rinteret..., ordon-
ner... de tout ou partie des parcelles vis6es par Ie permis de Iotir ».

Artikel 116 Article 116

1. In het tweede lid zou het duidelijker zijn te sehrijven :
« ... gericht aan het college van burgemeester en schepenen ».

2. Aangezien het volgens de gemachtigden van de Executieve de
bedoeling van de stellers van het ontwerp is om de overheid een
termijn van tien dagen te geven voordat de in artikel 124 bedoelde
termijnen ingaan, dient in het vierde lid « tiende » te worden
vervangen door « elfde ».

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 145, derde lid.

Afdeling 7bis

1. De opmerkingen over deze afdeling worden gemaakt onder
voorbehoud van de inhoud, die de Raad van State nog niet bekend
is, van de ordonnantie betreffende de effectenbeoordeling in stede-
lijk milieu.

2. « Ibis » dient te worden vervangen door « 2 » en de numme-
ring van de volgende afdelingen moet dienovereenkomstig worden
aangepast.

De artikelen van de afdeling moeten ook een doorlopende
nummering krijgen.

1. A I'alinea 1, il serait plus precis d'ecrire : « ... adressee au
college des bourgmestre et echevins... ».

2. L'intention des auteurs du projet etant, selon les delegues de
1'Executif, de laisser a 1'autorite: un de-iai de dix jours avant que
prennent cours les delais vises a 1'article 124, il y a lieu de remplacer,
a I'alinea 4, « dixieme » par « onzieme ».

La meme observation vaut pour 1'article 145, alinea 3.

Section Ibis

1. Les observations qui se rapportent a cette section sont faites
sous reserve du contenu, dont Ie Conseil d'Etat n'a pas encore
connaissance, de 1'ordonnance relative a 1'evaluation des incidences
en milieu urbain.

2. D y a lieu de remplacer « Ibis » par « 2 » et d'adapter en
consequence la numerotation des sections suivantes.

De meme, les articles que comporte la section doivent recevoir un
numerotage continu.

Artikel 11712

In de Franse tekst moet het woord « repris » worden vervangen
door « mentionnes ».

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 117/3.

Bovendien schrijve men « du dossier complet de demande de
permis ».

Article 11712

Le mot « repris » doit, dans Ie texte francais, etre remplace par
« mentionnes ».

La meme observation vaut pour 1'article 117/3.

En outre, il faut ecrire « du dossier complet de demande de
permis ».

Artikel 11713

1. De laatste zin van het eerste lid maakt niet duidelijk wat moet
worden verstaan onder « de gelijkvormigheid van deze nota ».

Article 11713

1. La derniere phrase de 1'alinea 1" n'indique pas ce qu'il faut
entendre par « la conformite de cette derniere ».
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Volgens de juiste betekenis van die zin, zou de redactie van de
voorgaande zin misschien moeten worden herzien omdat de vaststel-
ling van de gelijkvormigheid noodzakelijkerwijs zou inhouden dat
het ontvangstbewijs pas zou worden afgegeven na inzage van de
nota.

Bovendien is er, wat de laatste zin van het eerste lid betreft, een
gebrek aan overeenstemming tussen de Franse en de Nederiandse
tekst.

2. Het tweede lid zou moeten worden overgebracht naar artikel
118, overeenkomstig het tekstvoorstel dat voor die bepaling zai
worden gedaan.

3. Het derde lid betekent dat wanneer een milieu-effectenstudie
noodzakelijk wordt geacht, de aanvrager een nieuwe aanvraag moet
indienen.

Dat voorschrift zou duidelijker moeten worden uitgedrukt.

Selon la portee exacte de cette derniere phrase, la redaction de la
phrase precedente pourrait devoir etre revue car la constatation de
la conformity impliquerait necessairement que 1'accus^ de reception
ne serait delivre que sur Ie vu de la note.

En plus, il y a une discordance entre Ie texte neerlandais et Ie texte
francais de la derniere phrase de 1'alinea 1°.

2. L'alinea 2 devrait etre reporte a 1'article 118, conformcment a
la proposition de texte qui sera faite a propos de cette derniere
disposition.

3. L'alinea 3 signifie que lorsqu'il est estime qu'une etude
d'incidence est necessaire, Ie demandeur doit introduire une nou-
velle demande.

Cette regle devrait etre plus clairement exprimee.

Artikel 118 Article 118

Een van de gemachtigden van de Executieve is het ermee eens dat
het artikel beter als volgt zou worden geredigeerd :

« In het gewestelijk ontwikkelingsplan, het gewestelijk bestem-
mingsplan, een gewestelijke stedebouwkundige verordening, de
gemeentelijke ontwikkelingsplannen, de gemeentelijke bestem-
mingsplannen en de gemeentelijke stedebouwkundige verordenin-
gen, kan het onderzoek van sommige aanvragen om een vergunning
of een attest afhankelijk worden gesteld van speciale regelen van
openbaarmaking.

Voor eike vergunningsaanvraag waarvoor een milieu-effectennota
noodzakelijk is, gelden de in het eerste lid bedoelde speciale regelen
van openbaarmaking. De onderzoekstermijn wordt evenwel ambts-
halve tot dertig dagen verlengd ».

De 1'accord d'un des delegues de 1'Executif, 1'article gagnerait a
etre redige comme suit :

« Le plan regional de developpement, Ie plan regional d'affecta-
tion du sol, un reglement regional d'urbanisme, les plans commu-
naux de developpement, les plans communaux d'affectation du sol,
ainsi que les reglements communaux d'urbanisme peuvent soumet-
tre 1'instruction de certaines demandes de permis ou de certificats a
des mesures particulieres de publicite.

Toute demande de permis necessitant une note d'incidences est
soumise aux mesures particulieres de publicity visees a 1'alinea I".
Toutefois, le delai d'enquete est d'office porte a trente jours ».

Artikel 119

Een van de gemachtigden van de Executieve is het ermee eens dat
het artikel een eerste lid zou moeten hebben, geredigeerd als volgt :

« Wanneer speciale regelen van. openbaarmaking worden voorge-
schreven, organiseert het college van burgemeester en schepenen,
op eigen initiatief of op verzoek van de gemachtigde ambtenaar in
het geval bepaald in artikel 144, een openbaar onderzoek, behou-
dens toepassing van artikel 160 ».

Article 119

De 1'accord d'un des delegues de 1'Executif, 1'article devrait
comporter un premier alinea redige comme suit:

« Lorsque des mesures particulieres de publicite sont prescrites, le
college des bourgmestre et echevins organise une enquete publique,
d'initiative ou a la demande du fonctionnaire delegug dans le cas
prevu a^ 1'article 144, sauf application de 1'article 160 ».

Artikel 121

De woorden « met inachtneming van artikelen 10 en 12 van
onderhavige ordonnantie » moeten als overbodig vervallen.

Article 121

Les mots « dans le respect des articles 10 et 12 de la presente
ordonnance » sont superflus et doivent etre onus.

Artikelen 122 en 123 Articles 122 et 123

1. In paragraaf 1, eerste lid, van artikel 122, dient te worden
geschreven : « of geen geldige verkavelingsvergunning bedoeld in
artikel 92 bestaat » en dienen de woorden « onverminderd artikel
93 »te vervallen.

2. Tussen artikel 122 en artikel 123 zou een nieuw artikel moeten
worden ingevoegd, geredigeerd als volgt :

« De in artikel 122 beschreven procedure is van toepassing
wanneer voor het gebied waarin het goed gelegen is, een niet-
vervallen verkavelingsvergunning bedoeld in artikel 93 bestaat ».

1. II conviendrait d'ecrire, au paragraphe I", alinea I", de 1'article
122 : « ou de permis de lotir non perime, vise a 1'article 92 » et
d'omettre les mots « sans prejudice de 1'article 93 ».

2. Un nouvel article devrait etre insere entre 1'article 122 et
1'article 123. Cet article serait redige de la maniere suivante ;

« La procedure decrite a 1'article 122 est applicable au cas ou il
existe, pour le territoire oil est situe le bien, un permis de lotir non
perime, vise a 1'article 93 ».
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3. Het idee van artikel 93, tweede lid, zou beter verwoord zijn als
het slot van artikel 123 werd geredigeerd als volgt: « of een niet-
vervallen verkavelingsvergunning bedoeld in artikel 92 bestaat,
beslist het college van burgemeester en schepenen over de aan-
vraag » (').

Artikel 125

'• 1. In het ecrste lid moet de verwijzing worden aangepast aan de
nummering van de drie artikelen die de artikelen 122 en 123
vervangen.

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 144, eerste lid.

2. Het tweede lid moet worden geredigeerd als volgt:

« De tekst van het eerste lid wordt in de vergunning opgeno-
mcn ».

Artikel 126

Hoewe) de bepaling is geredigeerd naar het voorbeeld van artikel
54, § 4, van de wet van 29 maart 1962, zou het slot van het eerste lid
tegelijkertijd duidelijker en eleganter zijn indien het geredigeerd
werd als volgt: « vanaf de voorbereidselen voor de handeling of
handelingen en tijdens de hele uitvoering ervan ».

Artikel 329

Om te voorkomen dat een houder van een vergunning met de
werkzaamheden begint na twintig dagen, omdat hi] niet weet dat in
extremis een beslissing tot schorsing is genomen, zou bet beter zijn
om in de Franse tekst, zoais het overigens in de Nederlandse tekst
staat, te schrijven : « ... et Ie notifie & celui-ci... ».

2. Er is een discrepantie tussen de Nederlandse en de Pranse
tekst. De woorden « Dans Ie cas vise it Particle 122 » hebben geen
tegenhanger in de Nederlandse tekst.

Artikel 130

1. Om de redenen die al zijn uiteengezet bij artikel 74, zou het
beter zijn in paragraaf 1, eerste lid, te verwijzen naar « de wetgeving
betreffende het statuut der autosnelwegen » in plaats van naar
artike! 10 van de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut
der autosnelwegen.

Evenzo zou het beter zijn aan het slot van datzelfde eerste lid te
schrijven « alsook met de perceelplannen die de Executieve met
toepassing van die wetgeving heeft goedgekeurd ».

2. Bovendien kan bij het tweede lid, zowel wat de Nederlandse
als de Pranse tekst betreft, een soortgelijke opmerking worden
gemaakt als bij artikel 129.

Artikel 131

Het vierde lid moet worden geredigeerd als volgt ;

« De tekst van de artikelen 129 en 130 en het eerste tot het derde
lid van dit artikel worden in de vergunning opgenomen ».

Artikel 133

De eerste zin van het vierde lid bepaalt: « De vergunning kan aan
de bij artikel 122 bedoelde voorwaarden worden onderworpen... ».
Dat artikel stelt geen voorwaarden waaraan de vergunning zou
kunnen worden onderworpen.

3. L'idee contenue & Particle 93, alinea 2, serait mieux traduite si
la fin de 1'article 123 etait redigee comme suit: « ou un permis de
lotir non perime, vise a Particle 92, Ie college des bourgmestre et
echevins statue sur la demande » (').

Article 125

1. A Palinea 1°, il y a lieu d'adapter la reference a la numerota-
tion des trois articles qui remplacent les articles 122 et 123.

La meme observation vaut pour Particle 144, alinea 1'".

2. L'aiinea 2 doit etre redige comme suit:

« Le permis reproduit Ie texte de Palinea 1" ».

Article 126

Bien que la disposition ait ere redigee sur le modele de Particle 54,
§ 4, de la loi du 29 mars 1962, la demiere partie de Palinea 1" serait &
la fois plus claire et plus elegante dans la redaction ci-apres : « des
les preparatifs de 1'acte ou des actes et tout au long de 1'accomplisse-
ment de ceux-ci ».

Article 129

1. Afin d'eviter qu'un titulaire de permis ne commence des
travaux apres vingt jours, ignorant qu'une decision de suspension a
ete prise in extremis, mieux vaudrait ecrire comme, du reste, dans le
texte neeriandais : « ... et le notifie S celui-ci... ».

2. II y a une discordance entre les textes frangais et neeriandais.
Les mots « Dans le cas vise a Particle 122 » n'ont pas de pendant
dans le texte neeriandais.

Article 130

1. Pour les raisons deja exposees & propos de Particle 74, il
vaudrait mieux, au paragraphe 1°, alinea I", se referer a « la
legislation relative au statut des autoroutes », plutot qu'a Particle 10
de la loi du 12 juillet 1956 etablissant le statut des autoroutes.

De meme, mieux vaudrait ecrire, a la fin du meme alinea I", « en
application de eette legislation » au lieu de « en vertu de Particle 6
de cette loi ».

2. Par ailleurs, Palinea 2 appelle, tant dans son texte frangais que
dans son texte neeriandais, une observation analogue & celle qui a
ete formulee au sujet de Particle 129.

Article 131

L'aiinea 4 doit etre redige comme suit:

« Le permis reproduit le texte des articles 129 et 130 et les alineas
1" a 3 du present article ».

Article 133

La premiere phrase de Palinea 4 dispose ; « Le permis pent etre
assorti des conditions prevues ^ Particle 122 ». Ce dernier article ne
prevoit pas de conditions dont le permis pourrait etre assorti.

(') De woorden « zonder voorafgaand een eensluidend advies van de (') Les mots « sans avis prealable et confonne du. fonctionnaire delegue »
gemachtigde ambtenaar » zijn als overbodigvervallen. " ' sont inutiles et ont done ete omis.
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De verwijzing naar dat artikel is dus niet juist.

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 137, eerste lid, artikel 143,
eerste lid, en artikel 152, eerste lid.

Artikel 142

In het eerste lid zou het beter zijn te schrijven : « Bij gebreke aan
kennisgeving van de beslissing binnen de in artikel 141 bepaalde
termijn, kan de aanvrager de zaak bij aangetekende brief aan de
Executieve rappelleren ».

La reference audit article est done inappropriee.

La meme observation vaut pour 1'article 137, alinea I", Particle
143, alinea 1'", et 1'article 152, alinea 1°'.

Article 142

A 1'alinea I", mieux vaudrait ecrire : « A defaut de notification de
la decision dans Ie delai prevu a 1'article-141, Ie .demandeur
peut... ».

Artikel 153 Article 153

Het artikel bepaalt onder meer dat de Executieve « de regelen
(bepaalt) voor de toepassing van de artikelen 144 en volgende ».

Bij de bepaling behoren de volgende opmerkingen te worden
gemaakt :

1. In tegenstelling tot wat in het opschrift van afdeling 9 te
verstaan wordt gegeven, verleent deze bepaling aan de Executieve
een ruimere bevoegdheid dan die weike erin bestaat de vorm van de
beslissingen te bepalen.

2. Het is de Raad van State niet duidelijk weike andere regel
noodzakelijk zou zijn voor de toepassing van de artikelen 144 en
volgende dan die met betrekking tot het aanwijzen van de publiek-
rechtelijke rechtspersonen waarop de in de artikelen 144 tot 152
bedoelde afwijkende procedure voor het afgeven van een vergun-
ning van toepassing is, weike regel reeds is opgenomen in het tweede
lid van artikel 144.

3. Tenslotte dient men in elk geval uitdrukkelijk de artikelen aan
te halen ten aanzien waarvan de Executieve bevoegd is om ze toe te
passen.

Artikel 154

In het artikel worden gegevens van de definitie van het stede-
bouwkundig attest en verduidelijkingen in verband met sommige
gevolgen ervan door elkaar gehaald. De redactie van het artikel zou
moeten worden herzien opdat deze en gene van elkaar kunnen
worden onderscheiden.

Artikelen 156, 157 en 158

1. De woorden « van onderhavige ordonnantie » dienen als
overbodig te vervallen.

2. De artikelen waarnaar wordt verwezen moeten uitdrukkelijk
worden aangehaald.

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 200.

L'article dispose notamment que 1'Executif determine « les regles
necessaires a 1'application des articles 144 et suivants ».

La disposition appelle les observations suivantes :

1. Contrairement a ce que 1'intitule de la section 9 laisse entendre,
cette disposition donne a 1'Executif une habilitation plus large que
celle qui consiste a determiner la forme des decisions.

2. Le Conseil d'Etat n'apercoit pas quelle autre regle serait
necessaire a 1'application des articles 144 et suivants que celle
relative a la determination des personnes de droit public auxquelles
s'applique la procedure derogatoirc de delivrance de permis prevue
aux articles 144 a 152, laquelle regle fait deja I'objet de 1'alinea 2 de
1'article 144.

3. Enfin, il convient, en tout etat de cause, de citer expressement
les articles que 1'Executif est liability a appliquer.

Article 154

L'article mele des elements de la definition de certificat d'urba-
nisme et des precisions quant a certains de ses effets. Sa redaction
devrait etre revue, de facon a distinguer les uns et les autres.

Articles 156, 157 et 158

1. H y a lieu de supprimer les mots « par la presente ordon-
nance » qui sont inutiles.

2. II convient de citer expressement les articles auxquels il est fait
reference.

La meme observation vaut pour 1'article 200.

Artikel 160 ' Article 160

1. Bij het eerste lid behoort een soortgelijke opmerking te worden
gemaakt als die weike gemaakt is in verband met het tweede lid,
eerste volzin, van artikel 117/3.

2. Duidelijkheidshalve wordt voorgesteld het lid als volgt te
redigeren :

« Wanneer de aanvraag om een stedebouwkundig attest aan
speciale regelen van openbaarmaking is onderworpen, is de vergun-
ningsaanvraag daarvan vrijgesteld, op voorwaarde dat geen nieuwe
redenen die zodanige maatregelen zouden wettigen zijn opgekomen.
Het advies van de overlegcommissie blijft evenwel vereist indien dat
wordt voorgeschreven door een in een stedebouwkundig plan of
stedebouwkundige verordening opgenomen verordeningsbepa-
ling ».

1. L'alinea 1° appelle une observation similaire a celle qui a ete
formulee au sujet de 1'alinea 2, premiere phrase, de 1'article 117/3.

2. Pour plus de clarte, il est propose de rediger 1'alinea de la
maniere suivante :

« Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a et6 ?oumise a
des mesures particuiieres de publicite, la demande de permis en est
dispensee, a condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de
telles mesures ne soient pas apparus. Toutefois, 1'avis de la
commission de concertation reste reguis si une disposition regle-
mentaire comprise dans un plan ou un reglement d'urbanisme le
prevoit ».
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3. De Raad van State is er niet in geslaagd de eigenlijke strekking
te vatten van het tweede lid, dat naar zijn mening lijkt te moeten
vervallen, niet alleen omdat het overbodig is, maar omdat het zich
moeilijk verdraagt met de artikelen 117/2 en 117/3.

3. Le Conseil d'Etat n'est pas parvenu & comprendre la portee
propre de 1'alinea 2, qui lui parait devoir etre omis, non seulement
pour cause d'inutilite, mais parce qu'il se concilie dirficilement avec
les articles 117/2 et 117/3.

Artikel 161 •

1. Het zou beter zijn de bepaling onder 7 als volgt te redigeren :
« de toegang van gehandicapten tot openbare gebouwen of delen
ervan, tot installaties en wegen ».

2. Om het gebruik van het woord « wetten »te vermijden zou het
beter zijn in het derde lid te schrijven : « ... mogen niet afwijken van
de opgelegdc voorschriften inzake de grote wegen ».

Article 161

1. Le 7 serait mieux redige comme suit: « Faeces des immeubles
ou parties d'immeubles ouverts au public, des installations et de la
voirie, par les personnes handicapees »,

2. A 1'alinea 3, mieux vaudrait ecrire : « ... ne peuvent deroger
aux prescriptions imposees en matiere de grande voirie », de
maniere & eviter 1'emploi du mot « lois ».

ArtikelI62

Het zou juister zijn in de Franse tekst van het tweede lid te
schrijven ; « Apres que ces annonces ont ete faites, ... ».

Artikel 166

1. Er dient te worden vermeld dat de termijn voor goedkeuring
ingaat « vanaf de ontvangst van het dossier ».

2. Men schrijve : « ... wordt de gemeentelijke stedebouwkundige
verordening geacht te zijn goedgekeurd ».

3. Door de datum van inwerkingtreding van de gemeentelijke
verordening vast te stellen, maakt het yierde lid inbreuk op de,
bevoegdheid van de nationale overheid, zoals die in de artikelen 112
en 114 van de nieuwe gemeentewet is uitgeoefend. Het lid moet
vervallen.

Article 162

A 1'alinea 2, il faut ecrire plus correctement en frangais :'« Apres
que ces annonces ont ete faites, ... ».

Article 166

1. II y a lieu de preciser que le delai d'approbation prend cours
« & compter de la reception du dossier ».

2. II y a lieu d'ecrire : « ... le reglement communal d'urbanisme
est repute approuve ».

3. L'alinea 4, en fixant la date d'entree en vigueur du reglement
communal, empiete sur la competence de 1'autorite nationale, telle
qu'elle s'est exercee dans les articles 112 et 114 de la nouvelle loi
communale. II doit etre omis.

Artikel 169

Het artikel is een nutteloze herhaling van artikel 86 en moet
vervallen. , ,

Artikel 170

Het zou beter zijn het artikel als volgt te redigeren :

« De regelen met betrekking tot het opstellen van de gewestelijke
en gemeentelijke verordeningen vinden toepassing op de wijziging
van die verordeningen ».

Artikel 172

Het is niet gebruikelijk met een gewoon aanwijzend voornaam-
woord naar een vorig artikel te verwijzen zonder er het nummer van
te vermelden. Men zou moeten schrijven : « De Executieve bepaalt
de vorm en de inhoud van de in artikel (171) bedoelde stedebouw-
kundige inlichtingen ».

Artikel 176

Om nuttig te zijn zou het artikel, zo lijkt het, de gemeenten
moeten verplichten een permanente inventaris te houden van alle
niet-bebouwde onroerende goederen.

Om dezelfde reden schrijve men in het derde lid « waarop de
inventaris wordt opgemaakt en bijgehouden en de percelen worden
gei'dentificeerd ».

Article 169

L'article est la repetition inutile de 1'article 86 et doit etre omis,

Article 170

L'article serait mieux redige comme suit:

« Les regles relatives & 1'elaboration des reglements regionaux et
communaux sont applicables ^ leur modification ».

Article 172

II n'est pas d'usage de renvoyer, par un simple adjectif demonstra-
tif, & un article anterieur, sans en indiquer le numero. II faudrait
ecrire : « L'Executif determine la forme et le contenu des renseigne-
ments urbanistiques vises a 1'article (171) ».

Article 176

Pour avoir un effet utile, 1'article devrait imposer, semble-t-il, aux
communes de tenir un inventaire permanent de tous les immeubles
non batis.

Pour la meme raison, a 1'alinea 3, il conviendrait d'ecrire « dont
1'inventaire est dresse et tenu a jour et dont les parcelles sont
identifiees ».
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Artikel 177 . •

Aangezien het recht van erfpacht of opstal per definitie alleen
betrekking kan hebben op onroerende goederen, zou het beter zijn
aan het begin van het eerste lid te schrijven : « In de reclame voor
de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar van een
onroerend goed of het vestigen van een recht van erfpacht of opstal,
moet de notaris de recentste en de nauwkeurigste stedebouwkundige
bestemming van die goederen ondubbelzinnig aangeven... ».

Artikel 178

Aan het begin van het artikel schrijve men : « De Executieve kan,
bij besluit, beschikken... », omdat het verder in het artikel vermelde
besluit anders nergens naar verwijst.

Artikel 179

1. Gelet op de bepaling onder 4° schrappe men in 1° de verwijzing
naar artikel 178.

2. Er dient eveneens te worden voorzien in het geval waarin de
werkzaamheden worden uitgevoerd terwiji de vergunning is verval-
len.

Artikel 180

De Gewesten zijn niet bevoegd om de personen aan te wijzen die
moeten instaan voor een misdrijf, daar die aanwijzing voortvloeit uit
het eerste boek van het Strafwetboek.

Artikel 181

De Gewesten zijn niet bevoegd om de voorwaarden vast te stellen
waaronder een huiszoeking mag worden verricht (').

• Artikel 182

1. Aan het einde van het eerste lid schrijve men : « ... wanneer zij
vaststellen dat deze een misdrijf vormen met toepassing van artikel
(179) ».

2. In het tweede en het derde lid schrijve men : « gerechtsdeur-
waarder », overeenkomstig de terminologie van het Gerechtelijk
Wetboek.

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 193, eerste lid.

3. Op het vierde lid behoort in zoverre het de gemachtigde
ambtenaar de mogelijkheid biedt een vergelijk te treffen, een
aanmerking te worden gemaakt die op artikel 186 wordt gemaakt.

Artikel 183

Het komt de gewestelijke overheid niet toe een procedure in kort
geding te organiseren, al was het maar door gedeeltelijk te verwijzen
naar het Gerechtelijk Wetboek.

De Executieve en de Gewestraad zullen hebben uit te maken of
het weglaten van artikel 183 aan artikel 182 niet het nut ontneemt
dat het heeft in de ogen van de stellers van het ontwerp.

Artikel 184

Om de in verband met artikel 183 uiteengezette reden dient de
vermelding « de beschikking van de voorzitter » vanzelfsprekend te
worden weggelaten.

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 185.

Article 177

Comme Ie droit d'emphyteose ou de superficie ne peut, par
definition, porter que sur des biens immobiliers, mieux vaudrait
ecrire, au debut de 1'alinea I"': « Dans la publicite relative & la vente
ou a la location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou
relative & la constitution d'un droit d'emphyteose ou de superficie, Ie
notaire... ».

Article 178

Au debut de 1'article, il faut ecrire : « L'Executif peut, par arrete,
disposer... », sans quoi 1'arrete vise dans la suite de 1'article ne
renvoie & rien.

Article 179

1. Compte tenu du 4", il y a lieu de supprimer, dans Ie 1°, la
reference & 1'article 178.

2. II convient de prevoir egalement Ie cas ou les travaux sont
realises alors que Ie permis est perime.

Article 180

Les Regions ne sont pas competentes pour determiner les
personnes qui doivent repondre d'une infraction, cette determina-
tion resultant du livre premier du Code penal.

Article 181

Les Regions ne sont pas competentes pour regler les conditions
dans lesquelles une visite domiciliaire peut etre effectuee (').

Article 182

1. A la fin de 1'alinea I", il faut ecrire : « ... lorsqu'ils constatent
que ceux-ci constituent une infraction en application de 1'article
(179) ».

2. Aux alineas 2 et 3, il faut ecrire « huissier de justice »,
conformement & la terminologie du Code judidaire.

La meme observation vaut pour 1'article 193, alinea 1°.

3. L'alinea 4, en tant qu'il permet au fonctionnaire delegue de
transiger, appelle une critique qui sera fake Si propos de 1'article 186.

Article 183

II n'appartient pas & 1'autorite regionale d'organiser une proce-
dure de refere, fut-ce en se referant en partie au Code judiciaire.

L'Executif et Ie Conseil regional auront ^ apprecier si 1'omission
de 1'article 183 ne prive pas 1'article 182 de 1'utilite qu'i] presente aux
yeux dcs auteurs du projet.

Article 184

Pour la raison exposee & propos de 1'article 183, il y a evidemment
lieu d'omettre la mention de « 1'ordonnance du pr6sident ».

La meme observation vaut pour 1'article 185.

(') Arbitragehof, nr. 44 van 23 december 1987, Belgisch Staatsblad van (') Courd'arbitrage,n°44du 23 d^cembre 1987, Moniteur beige du 27 janvier
27 januari 1988, biz. 1201. 1988, p. 1207.
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Artikel 186

Het komt het Gewest niet toe een systeem te organiseren
waardoor de strafvordering door het betalen van een geldsom
vervalt.

Article 186

II n'appartient pas a la Region d'organiser un systeme d'extinction
de 1'action publique par ie paiement d'une sonune d'argent.

Artikel 187

Een van de gemachtigden van de Executieve is het ermee eens dat
in het vierde lid de woorden « in overeenkomst », die niet overeen
te brengen ziJn met het wiskundige karakter van de vaststelling van
het terug te betalen bedrag, behoren te vervallen.

Article 187

De 1'accord d'un des delegues du Ministre, il y a lieu, a^ 1'alinea 4,
de supprimer les mots « de commun accord » qui ne peuvent etre
concilies avec Ie caractere mathematique de la fixation du montant a
rembourser.

Artikel 188

Het vierde lid valt buiten de bevoegdheden van het Gewest.

Article 188

L'alinea 4 excede les competences de la Region.

Artikelen 189 en 192 Articles 189 a 192

De artikelen knopen aan bij de artikelen 65 en 67 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw. Zoals deze artikelen bepalen zij dat de rechter,
op vordering van de gemachtigde ambtenaar, het college van
burgemeester en schepenen of van beide, die maatregel beveelt van
de in artikel 65 van de voormelde wet en in artikel 189 van het
ontwerp opgenoemde maatregelen, die door de administratieve
overheid is gekozen na een opportuniteitsbeoordeling. De maatregel
die door de administratieve overheid wordt gekozen en die op haar
vordering door de rechter wordt bevolen, is geen echte straf; het
betreft een burgerlijke maatregel die onder de strafvordering vait en
die gewoonlijk door de strafrechter wordt bevolen « als verplichte
aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling » (').

Het kan evenwel gebeuren dat de strafvordering niet wordt of niet
kan worden ingesteld, bijvoorbeeld bij overlijden van de beklaagde.
Om in zodanige gevallen te vermijden dat de feitelijke toestand die
ten gevolge van het misdrijf ontstaat voortduurt, wordt in artikel 67
van de voormelde wet en daaraa in artikel 192 van het ontwerp,
bepaald dat de gemachtigde ambtenaar, het college van burgemees-
ter en schepenen, of beide, de burgerlijke rechter kunnen verzoeken
dezelfde maatregelen te bevelen.

Die bepalingen doen de vraag rijzen of de gewestwetgever zijn
bevoegdheden niet te buiten gaat door aan administratieve overhe-
den de bevoegdheid te verlenen om de rechter — strafrechter of
burgerlijke rechter, naargelang van het geval — te verzoeken
zodanige maatregelen te bevelen.

Volgens de rechtspraak van het Arbitragehof en meer bepaald
volgens zijn arrest nr. 44 van 23 december 1987, rol nr. 36, impliceert
de door artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen aan de decreetgever (of aan de gewest-
wetgever, aangezien de redenen om een beslissing te nemen
dezelfde zijn) verieende machtiging om de niet-inacatneming van de
decreten (of van de ordonnanties) strafbaar te stellen en om de
straffen wegens de niet-inachtneming te bepalen, de machtiging om
de teruggave in de brede zin te regelen (2). Volgt daaruit dat de

Les articles s'inspirent des articles 65 et 67 de la loi du 29 mars
1962 organique de 1'amenagement du territoire et de 1'urbanisme.
Comme eux, ils prevoient qu'a la demande du fonctionnaire
delegue, du college des bourgmestre et echevins ou des deux, Ie juge
ordonne celle des mesures enumerees a I'article 65 de la loi precitee
et a I'article 189 du projet, choisie par 1'autorite administrative au
tenne d'une appreciation d'opportunite. La mesure qui est choisie
par i'autorit6 administrative et ordonnee, a sa demande, par Ie juge,
ne constitue pas une peine proprement dite; il s'agit d'une mesure
civile qui ressortit a Faction publique et qui est normalement
ordonnee par Ie juge penal « a titre de complement oblige de la
condamnation penale » (").

II se peut toutefois que 1'action publique ne soit pas ou ne puisse
pas etre exercee, par exemple en cas de deces du prevenu. Afin
d'eviter qu'en pareils cas, la situation de fait nee a la suite de
1'infraction ne perdure, I'article 67 de la loi precitee et, a sa suite,
I'article 192 du projet disposent que Ie fonctionnaire delegu6, Ie
college des bourgmestre et echevins ou les deux, peuvent demander
au juge civil d'ordonner les memes mesures.

Ces dispositions soulevent la question de savoir si Ie legislateur
regional n'excede pas ses competences en conferant a des autorites
administratives Ie pouvoir de demander au juge — penal ou civil,
selon Ie cas — d'ordonner de telles mesures.

Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, et singulierement
selon son arret n° 44 du 23 decembre 1987, r61e n° 36,1'habilitation
donnee au legislateur decretal (ou au legislateur regional, les raisons
de decider etant les memes) par I'article 11 de la loi speciale du
8 aout 1980 de reformes institutionnelles, d'eriger en infraction les
manquements aux decrets (ou ordonnances) et d'etablir des peines
concernant les manquements, implique celui de regler les restitu-
tions dans leur acception large (2). S'ensuit-il que, competent pour
prescrire de telles mesures. Ie legislateur decretal ou regional Ie soit

(') Zie Cass. 26 april 1989, A.R., nr. 5930, arresten van het Hot van Cassatie,
biz. 994 en volgende.

(') In arrest nr. 44 van 23 december 1987 wordt de teruggave in de brede zin in
de volgende bewoordingen gedefinieerd :

«... hoewel zij een burgerrechtelijk karakter heeft, is de terug-
gave verbonden met de openbare orde en door sommige aspecten
een met de strafsanctie oniosmakelijk verbonden accessorium; zij
is namelijk het veriengde ervan nu zij crop gericht is — buiten de
strafrechtelijke veroordeling — te vennijden dat de situatie van
overtreding blijft voortbestaan ».

(') Voir Cass. 26 avril 1989, R.G. n" 5930, Bull. pp. 888 et s. avec les
conclusions de Madame Favoeat general Liekendael.

(*) L'arret n" 44 du 23 decembre 1987 definit la restitution au sens large dans
les termes suivants :

« ... bien qu'elle ait un caractere civil, la restitution est liee a
fordre public et est, par certains aspects, un accessoire indivisi-
blement lie a la sanction penale; en effet, elle est Ie prolongement
de celle-ci puisqu'elle tend — au-dela de la condamnation penale
— a empecher que subsiste une situation perpetuant 1'infrac-
tion ».
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decreetgever of de gewestwetgever, die bevoegd is om zulke
maatregelen voor te schrijven, ook bevoegd is om te bepalen dat die
maatregelen worden bevolen op vordering van eventueel door hem
aangewezen administratieve overheden ? Het is een delicate vraag.
De Raad van State is van oordeel dat in het onderhavige geval de
gewestwetgever zijn bevoegdheid niet zou overschrijden door in
artikel 189 te bepalen dat de strafrechter die maatregelen beveelt op
vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van
burgemeester en schepenen, aangezien niet wordt geraakt aan de
fundamentele prerogatieven van het openbaar ministerie, dat de
macht over de vervolging bewaart. De procureur des Konings beslist
of het aangewezen is om vervolging in te stellen en oefent voor het
strafgerecht de strafvordering, dat wil zeggen de vordering die
gericht is op de toepassing van de eigenlijke straffen, uit. De taak
van de gemachtigde ambtenaar en van het college van burgemeester
en schepenen is ertoe beperkt dat ze zonder enige formaliteiten —
een gewone brief is voldoende — een vordering formuleren opdat de
strafrechter de maatregel beveelt die hen de beste lijkt om te
voorkomen dat de toestand die het misdrijf uitmaakt, blijft voortbe-
staan; zij moeten zich niet bij het openbaar ministerie aansluiten als
vervolgende parti] en evenmin zich burgerlijke partij stellen; het
openbaar ministerie, dat als vervolgende partij, om de toepassing
van het strafrecht verzoekt, vraagt dat het strafgerecht naast de
eigenlijke straf de maatregel toepast die de administratieve overheid
de beste heeft gevonden om de gevolgen van het misdrijf ongedaan
te maken. Zoals mevroirw de advocaat-generaal Liekendael in haar
conclusies v66r het arrest van 26 april 1989 van het Hof van Cassatie
opmerkt : als er maar een maatregel was geweest — het herstel van
de plaats in de vorige staat — zou de (gewest)wetgever waarschijn-
lijk hebben bepaald dat de strafrechter die ambsthalve incest
bevelen, maar aangezien hij drie maatregelen heeft vasfgesteld —
wat hij trouwens door het eerdergenoemde artikel 11 van de
bijzondere wet gemachtigd was om te doen — kon hij, wou hij het
beginsel van de scheiding der machten niet schenden, het niet aan de
strafrechter overlaten om uit te maken weike maatregel de beste was
uit een oogpunt van ruimtelijke ordening. Die keuze behoort tot de
bevoegdheid van de administratieve overheden die belast zijn met de
goede ruimtelijke ordening. Alles wel beschouwd blijkt de aan de
gemachtigde ambtenaar en aan het college van burgemeester en
schepenen verleende bevoegdheid dus besloten te liggen in de door
het genoemde artikel 11 aan de gewestwetgever verleende machti-
ging om de teruggave in de brede zin te regelen.

egalement pour prevoir que ces mesures soient ordonnees a la
demande d'autorites administratives qu'il designerait ? La question
est delicate. Le Conseil d'Etat est d'avis qu'en 1'occurrence, Ie
legislateur regional n'excederait pas sa competence en disposant &.
Particle 189 que le juge penal ordonne ces mesures a la demande du
fonctionnaire delegue ou du college des bourgmestre et echevins,
etant donne qu'il n'est pas touche aux prerogatives essentielles du
ministere public qui conserve la maitrise des poursuites. C'est le
procureur du Roi qui decide de 1'opportunit^ des poursuites et
exerce devant la juridiction repressive I'action penale, c'est-sl-dire
1'action qui tend & 1'application des peines proprement dites. Le r61e
du fonctionnaire delegue; et du college des bourgmestre et echevins
est limite"a la formulation, en dehors de tout formalisme — une
simple lettre suffit —, d'une demande visant a ce que le juge penal
ordonne la mesure qui leur parait la plus adequate pour eviter que la
situation constitutive de 1'infraction ne perdure; Us ne doivent pas se
joindre au ministere public comme partie poursuivante ou se
constituer partie civile; le ministere public, partie poursuivante, qui
requjert 1'application de la loi penale, requiert de la juridiction
repressive 1'application, en sus de la peine proprement dite, de la
mesure choisie par 1'autorite administrative comme etant la plus apte
a effacer les consequences de 1'infraction. Comme 1'observe
Madame 1'avocat general Liekendael dans ses conclusions precedant
1'arret du 26 avril 1989 de la Cour de cassation, s'il n'y avait eu
qu'une seule mesure — la remise en etat des lieux —, le legislateur
(regional) aurait sans doute prevu que le juge penal 1'ordonne
d'office, mais etant donne qu'il en a prevu trois — comme d'auleurs
1'article 11 precite de la loi speciale 1'y autorisait — il ne pouvait,
sans meconnattre le principe de la separation des pouvoirs, laisser au
juge repressif le soin d'apprecier laquelle de ces mesures etait la
meilleure du point de vue de 1'amenagement du tenritoire. Proceder
& un tel choix ressortit a la competence des autorites administratives
ayant en charge le bon amenagement du territoire. Aussi, tout bien
considere, le pouvoir confere au fonctionnaire delegue et au college
des bourgmestre et echevins paratt inclus dans 1'habilitation donnee
au legislateur regional par le susdit article 11 de regler les restitutions
dans leur acception large.

De vraag is nog delicater als de maatregel door de gemachtigde
ambtenaar en door het college van burgemeester en schepenen
wordt gevorderd voor de burgerlijke rechter. Zoals mevrouw de
advocaat-generaal Liekendael in haar bovenvermelde conclusies
opmerkt is in dat geval een uitdrukkelijke wetsbepaling noodzakelijk
omdat die administratieve overheden geen vergoeding van een
persoonlijke schade vorderen en derhalve hun vordering niet
kunnen steunen op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer ze evenwel, zoals hierboven is opgemerkt, hun vordering
slechts bij de burgerlijke rechter instellen in de relatief zeidzame
gevallen waarin ze zich niet tot het strafgerecht kunnen wenden, in
het bijzonder wanneer de strafvordering vervallen is als gevolg van
het overlijden van de beklaagde, lijkt het verlenen aan diezelfde
overheden van het recht om aan de burgerlijke rechter de toepassing
te vragen van de maatregel die ze de beste vinden om een einde te
maken aan de toestand die het misdrijf uitmaakt, de onontbeerlijke
aanvulling te zijn van de aan die overheden verleende bevoegdheid
om aan de strafrechter de toepassing van diezelfde maatregel te
vragen en moet het bijgevolg worden geacht eveneens begrepen te
zijn in de machtiging waarin artikel 11 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen voorziet.

Plus delicate encore est la question, lorsque la mesure est sollicitee
par le fonctionnaire delegue et le college des bourgmestre et
echevins devant la juridiction civile. Comme le note Madame
1'avocat general Liekendael dans ses conclusions precitees, une
disposition legale expresse est, en ce cas, necessaire, car ne
poursuivant pas la reparation d'un dommage qui leur soit personnel,
ces autorites administratives ne pourraient pas fonder leur demande
sur 1'article 1382 du Code civil. Dans la mesure cependant ou,
comme il a et6 signal^ ci-dessus, la juridiction civile ne sera saisie de
leur demande que dans les cas relativement rares ou la juridiction
penale ne peut pas etre saisie, singulierement lorsque I'action
publique est eteinte & la suite du deces du prevenu, la reconnaissance
au profit des memes autorites du droit de sollicker du juge civil
1'application de la mesure qu'elles considerent comme la plus apte a
mettre fin & la situation constitutive de 1'infraction apparatt comme
le complement indispensable du pouvoir qui leur est confere de
demander au juge penal 1'application de la meme mesure et doit,
partant, etre consideree comme etant egalement incluse dans
1'habilitation prevue & 1'article 11 de la loi speciale du 8 aout 1980 de
reformes institutionnelles.

De beperking van de rechten van de burgerlijke partij wat het
rechtstreekse herstel betreft, die respectievelijk is bepaald in de
artikelen 65, § 1, vierde lid, en 67, derde lid, van de wet van 29 maart
1962 en in de artikelen 191, eerste lid, en 192, derde lid, van het

La limitation des droits de la partie civile en ce qui concerne la
reparation directe, prevue respectivement par les articles 65, § 1°',
alinea 4, et 67, alinea 3, de la loi du 29 mars 1962 et par les articles
191, alinea I", et 192, alinea 3, du projet d'ordonnance, apparaTt
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ontwerp van ordonnantie, lijkt het logische gevolg van de aan de
administratieve overheid verleende bevoegdheid om de beste maat-
regel te kiezen ten einde te beletten dat de toestand blijft voortbe-
staan. Door dat logische gevolg af te leiden, blijft de gewestwetgever
binnen de perken van de bovenvermelde machtiging.

Bij artikel 190 van het ontwerp van ordonnantie, waarnaar artikel
192, tweede lid, verwijst, zijn ook geen bezwaren te maken. In het
eerdervermelde arrest nr. 44 van 23 december 1987 heeft het
Arbitragehof immers in verband met een vergelijkbare bepaling
aanvaard dat de decreetgever terecht had kunnen oordelen dat ze
absoluut noodzakelijk was om de doeleinden van het decreet te
bereiken. Het slot van artikel 190 is echter wel vatbaar voor kritiek
in zoverre het bevoegdheid verieent aan de beslagrechter.

Wat dat laatste punt betreft, dient er overigens op te worden
gewezen dat het in de regel niet de taak is van de'gewestwetgever om
bepalingen vast te stellen die inbreuk zouden maken op de door
artikel 94 van de Grondwet voor de nationale wetgever bestemde
bevoegdheid om de organisatie en de working van de rechteriijke
macht alsook de andere aangelegenheden die behoren tot het
gerechtelijk privaatrecht te regelen, zij het bij wijze van implieiete
bevoegdheden (Arbitragehof, arrest nr. 44 van 23 december 1987,
rol nr. 36; arrest nr. 46 van 11 februari 1988, rol nr. 41; arrest nr. 66
van 30 juni 1988, rol nr. 51, enz.).

Om die reden gaan artikel 189, tweede lid, en artikel 191, tweede
lid, van het ontwerp van ordonnantie, alsook artikel 192, tweede lid,
in zoverre het naar die twee bepalingen verwijst, de bevoegdheid
van de gewestwetgever te buiten.'

Artikelen 193 en 194

Er dient rekening te worden gehouden met de opmerkingen die
gemaakt zijn bij de artikelen 74, 113 en 186 van het ontwerp.

comme Ie corollaire de la competence reconnue a 1'autorite admi-
nistrative de choisir la mesure la plus apte a empecher Ie maintien de
la situation. En deduisant ce corollaire. Ie legislateur regional reste
dans les limites de 1'habilitation precitee.

L'article 190 du projet d'ordonnance, auquel se refere 1'article
192, alinea 2, ne souleve pas non plus d'objection. En effet, dans son
arret n° 44 du 23 decenibre 1987, deja cite, la Cour d'arbitrage a, a
propos d'une disposition comparable, admis que Ie legislateur
decretal avait pu legitimement estimer qu'elle etait indispensable a
la realisation des objectifs du decret. La finale de 1'article 190 est
toutefois critiquable en tant qu'elle contient une attribution de
competence au juge des saisies.

En ce qui conceme ce demier point, il convient d'ailleurs de
rappeler qu'en regle generate, il n'appartient pas au legislateur
regional de prendre des dispositions qui empieteraient sur la
competence que 1'article 94 de la Constitution reserve au legislateur
national de regler 1'organisation du pouvoir judiciaire, son fonction-
nement et les autres matieres qui relevent du droit judiciaire prive,
fut-ce au titre des pouvoirs implicites (Cour d'arbitrage, arret n" 44
du 23 decembre 1987, role n°36; arret n°46 du 11 fevrier 1988, r61e
n° 41; arret n° 66 du 30juin 1988, r61e n° 51, etc.).

Pout cette raison, excedent la competence du legislateur regional
1'article 189, alinea 2, et 1'article 191, alinea 2, du projet d'ordon-
nance, ainsi que 1'article 192, alinea 2, dans la mesure oil il se refere
a ces deux dispositions.

Articles 193 et 194

II y a lieu de tenir compte des observations formulees sous les
articles 74, 113 et 186 du projet.

Artikel 195 Article 195

Over A

Doordat artikel 195 artikel 161, 2°, van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierrechten aanvult, maakt het de
kosteloze registratie mogelijk van de akten tot vaststelling van een
ruilverkaveling of een herverkaveling, verricht ter uitvoering van de
ontworpen ordonnantie.

Quantau A

L'article 195, en completant 1'article 161, 2°, du Code des droits
d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, a pour effet de
permettre 1'enregistrement gratuit des actes eonstatant un remem-
brement ou un relotissement efiectue en execution de 1'ordonnance
en projet.

Dezelfde bepaling is in dat Wetboek ingevoegd door artikel 70, A, La meme disposition a ete inseree dans ce Code par 1'article 70, A,
van de wet van 29 maart 1962. de la loi du 29 mars 1962.

Aangezien een Gewest zijn bevoegdheden overschrijdt, zeifs
wanneer het een bepaling overneemt die ressorteert onder de
nationale overheid, rijst evenwel de vraag of het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest hier zijn bevoegdheden niet overschrijdt.

Krachtens artikel 4, § 3, van de bijzondere wet van 16januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewes-
ten, hebben de Gewesten de bevoegdheid om de vrijstellingen
betreffende de registratierechten op de overdrachten ten bezwa-
rende titel van onroerende goederen te wijzigen, eerst met ingang
van het begrotingsjaar naar dat waarin de belasting hen volledig zai
zijn toegewezen.

Zulks is nog niet het geval.

Het beoogde resultaat zai worden bereikt door toepassing van de
nationale wet die dezelfde vrijstelling inhoudt.

Over B

Het komt de gewestwetgever niet toe om de akten, vonnissen en
arresten betreffende de uitvoering van titel II van de ontworpen
ordonnantie vrij te stellen van de formaliteit der registratie, want dat
zou een afwijking betekenen van artikel 19 van voormeld Wetboek.

Toutefois, comme une Region excede ses competences meme
lorsqu'elle reproduit une disposition ressortissant a 1'autorite natio-
nale, la question se pose de savoir si la Region de Bruxelles-Capitale
n'excede pas ici ses pouvoirs.

En vertu de 1'article 4, § 3, de la loi speciale du 16 janvier 1989
relative au financement des Communautes et des Regions, les
Regions ne pourront modifier les exonerations relatives aux droits
d'enregistrement sur la transmission a titre onereux de biens
immeubles qu'a partir de 1'annee budgetaire suivant celle au cours
de laquelle cet impot leur aura ete attribue completement.

Tel n'est pas encore Ie cas.

Le resultat vise sera atteint par 1'application de la loi nationale qui
porte la meme exoneration.

Quant au B

II n'appartient pas au legislateur regional d'exempter de la
formalite de 1'enregistrement les actes, jugements et arrets relatifs a
1'execution du titre n de 1'ordonnance en projet car ce serait deroger
a 1'article 19 du Code precite.
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Over C Quant au C

Ingevolge de bepaling worden de akten betreffende de uitvoering
van titel II van de ontworpen ordonnantie, dat wil zeggen de
onteigeningen, de ruilverkavelingen en de herverkavelingen, vrijge-
steld van het zegelrecht.

Uit artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 vioeit a
contrario voort dat de Gewesten geen enkele bevoegdheid bezitten
met betrekking tot die belasting. Zij mogen bijgevolg de innoud van
een nationale bepaling ter zake niet bij decreet of ordonnantie
overnemen.

La disposition conduit a exempter du droit de timbre les actes
relatifs a 1'execution du titre 11 de 1'ordonnance en projet, c'est-a-
dire les expropriations, les remembrements et les relotissements.

II ressort a contrario de 1'article 3 de la loi speciale du 16 janvier
1989 que les Regions n'ont aucun pouvoir par rapport a cet imp6t.
Elles ne peuvent done pas reprendre par decret ou ordonnance Ie
contenu d'une disposition nationale en la matiere.

Artikel 195 moet bijgevolg vervallen. L'article 195 doit done etre omis.

Artikel 196 Article 196

Op grond van dat artikel mogen de gemeenten twee jaarlijkse
belastingen op de niet-bebouwde gronden heffen. Het artikel
voorziet ook in een aantal « ontheffingen ».

Artikel 110, § 4, van de Grondwet wijst de bevoegdheid inzake
gemeentelijke belastingen toe aan de wet.

Zo heeft tiet Arbitragehof geoordeeld dat de Gewesten niet
bevoegd waren om :
1° het belastingobject van een gemeentebelasting uit te breiden en

de grenzen te verhogen waarbinnen het percentage van die
belasting kan worden vastgesteld (Arbitragehof, nrs 56 en 57 van
2 juni 1988, de zogenaamde « PMU »-zaken);

2° een (in casu provinciale) belasting af te schaffen (Arbitragehof,
nr. 47 van 25 februari 1988, zaak van de Waalse belasting op het
overbrengen van water).

Artikel 196 overschrijdt dus de bevoegdheden van het Gewest en
moet vervallen.

Cet article autorise les communes a etablir deux taxes annuelles
sur les terrains non batis. II prevoit aussi un certain nombre de
« dispenses ».

L'article 110, § 4, de la Constitution reserve a la loi la competence
en matiere de fiscalite communale.

II a ainsi et6 jug6 par la Cour d'arbitrage que les Regions n'avaient
pas Ie pouvoir :
1" d'etendre la matiere imposable d'une taxe communale et d'aug-

menter les limites dans lesquelles son taux peut etre fin6 (Cour
d'arbitrage, n" 56 et 57 du 2 juin 1988, affaires dites « du
PMU »);

2" de supprimer une taxe (provinciale en 1'occurrence) (Cour
d'arbitrage, n° 47 du 25 fevrier 1988, affaire de la taxe wallonne
sur 1'eau transferee).

L'article 196 excede done les competences regionales et doit etre
omis.

Artikel 197

Blijkens artikel 110, § 2, van de Grondwet kan geen belasting ten
behoeve van het Gewest worden ingevoerd dan door een in artikel
26bis van dezelfde tekst bedoelde regel.

Daaruit volgt dat de ordonnantie de zetting, de grondslag en het
percentage van de belasting moet bepalen.

Zoals het artikel thans geredigeerd is, is het niet in overeenstem-
ming met het voornoemde artikel 110.

Artikel 198

De bepalingen die niet tot de bevoegdheid van het Gewest
behoren, dienen buiten de opheffingsbepaling te blijven.

Article 197

II resulte de ['article 110, § 2, de la Constitution qu'une taxe
regionale ne peut etre etablic que par une regle visee a 1'article 26bis
du meme texte.

II s'ensuit que 1'ordonnance doit prevoir 1'assiette de 1'impot, sa
base taxable et son taux,

Dans sa redaction actuelle, 1'article n'est pas conforme a 1'article
110 precite.

Article 198

II convient d'excepter de 1'abrogatoire les dispositions qui ne sont
pas de la competence de la Region.

Artikel 203 Article 203

Het eerste lid zou beter als volgt worden geredigeerd :

« De Regionale Commissie van advies voor ruimtelijke ordening
blijft in functie tot de installatie van de in artikel 13 bedoelde
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, waarvan zij de taken uit-
oefent ».

De termen « tot de installatie van de Gewestelijke Ontwikkelings-
commissie » zijn in de plaats gekomen van de uitdrukking « tot de
leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie worden aange-
steld », opdat er geen misverstand zai bestaan over de strekking van
het tweede lid dat een niet-dwingende termijn bepaalt, maar dat,
zonder die precisering, twijfel zou kunnen laten bestaan over de
handhaving van de huidige Comnussie van advies.

L'alinea 1° serait mieux redige comme suit:

« La Commission consultative regionale d'amenagement du terri-
toire est maintenue en fonction jusqu'a 1'installation de la Commis-
sion regionale de developpement visee a 1'article 13, dont elle exerce
les missions ».

Les termes « installation de la Commission regionale de develop-
pement » ont ete substitues a 1'expression « designation des mem-
bres de la Commission regionale de developpement », afin qu'il n'y
ait pas d'equivoque quant a la portee de 1'alinea 2 qui prevoit un
delai d'ordre mais qui pourrait, sans cette precision, laisser planer un
doute sur Ie maintien en fonction de la Commission consultative
actuelle.
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Artfc'J2(M

1. De ronde haakjes moeten vervallen.

2. Het artikel zou moeten worden aangevuld met de woorden
« waarvan zij de taken uitoefent ».

Artikel 206

Het artike! zou beter het idee moeten doen uitkomen van de
vervanging van het gewestplan van de Brusselse agglomeratie door
het gewesteJij'ke bestemniingspian.

Het volgende tekst wordt voorgesteid :

«t Het gewestplan van de Brusselse agglomeratie, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 28 november 1979, blijft van kracht tot het
wordt vervangen door een gewestelijk bestemmingsplan ».

Artikel 207

Het is de Raad van State niet duidelijk in welk opzicht de ophef-
fing van de van kracht zijnde algemene plaanen van aanieg
aanieiding zou kiinnen geven tot enige schadevergoeding en, der-
halve, wat het nut is van de tweede volzin.

Artikel 208

Het is de Raad van State niet duidelijk wat de strekking is van het
laatste zinsdeel van paragraaf 3, eerste lid. De Raad heeft dienaan-
gaande geen toelichting kunnen verkrijgen.

Artikel 209

Paragraaf 1 (Franse tekst).

1. Het zou juister zijn in het eerste lid te schrijven « pourvu que
les lotisseurs » in plaats van « lorsque les lotisseurs ».

2. In het tweede lid schrijve men : « si, & la date du 1° octobre
1970... ».

3. Het zou beter zijn het derde lid als volgt te stellen ;

« Lorsque des travaux ont ete entrepris. Ie permis est perime s'ils
n'ont pas ete acheves avant Ie 31 decembre 1972 ».

Artikel 210

Het eerste lid is een overbodige herhaling van de regel van
gemeen recht inzake de inwerkingtreding van teksten.

Voor het overige begrijpt de Raad van State de strekking van het
tweede lid niet, aangezien artikel 203 de Regionale Commissie van
advies voor ruimtelijke ordening in functie houdt tot de installatie
van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.

SLOTOPMERKINGEN

1. Wanneer wordt verwezen naar artikelen van het ontwerp,
dienen de woorden « van onderhavige ordonnantie » te vervallen.

2. Bike verwijzing naar een « voorgaand lid » of naar een
« voorgaand artikel » moet worden vervangen door de nauwkeurige
opgave van de bepaling waarnaar wordt verwezen.

Article 204

1. II convient de supprimer les parentheses.

2. L'articie devrait etre complete par les mots « dont elle exerce
les missions ».

Article 206

' L'articie devrait mieux faire apparaitre 1'idee du remplacement du
plan de secteur de 1'agglomeration bruxelloise par ie plan regional
d'affectation du sol.

Le texte suivant est propose :

« Le plan de secteur... reste en vigueur jusqu'a^ son remplaeement
par un plan regional d'affectation du sol ».

Article 207

Le Conseil d'Etat n'apergoit pas en quoi 1'abrogation des plans
generaux d'amenagement en vigueur pourrait donner lieu a une
indemnisation, ni, par consequent, i'utuite de la deuxieme phrase.

Article 208

Le Coaseil d'Etat n'apercoit pas la portee du membre de phrase
final du paragraphe 3, alinea I", et n'a pu obtenir d'eclaircissements
h ce sujet.

Article 209

Paragraphe 1" (texte fran9ais).

1. 11 serait plus correct d'ecrire, a 1'alinea I", « pourvu que les
lotisseurs » au lieu de « lorsque les lotisseurs ».

2. A 1'alinea 2, mieux vaut ecrire : « si, a la date du 1° octobre
1970... ».

3. L'alinea 3 serait mieux redig6 comme suit :

« Lorsque des travaux ont ete entrepris, ie permis est perime s'ils
n'ont pas ete acheves avant le 31 decembre 1972 ».

Article 210

L'alinea 1" repete inutilement la regle de droit commun relative a
. 1'entree en vigueur des textes,

Pour le surplus, le Conseil d'Etat n'apergoit pas la portee de
1'alinea 2, puisque Particle 203 maintient en fonction la Commission
consultative regionale d'amenagement du territoire jusqu'a^ 1'instal-
lation de la Commission regionale de devetoppement.

OBSERVATIONS FINALES

1. II y a lieu de supprimer les mots « de la presente ordonnance »
dans la reference faite aux articles du projet.

2. Toute reference a un « alinea precedent » ou a un « article
precedent » doit etre remplacee par 1'indication precise de la
disposition a laquelle il est fait reference.
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3. De verwijzingen die in de artikelen van het ontwerp voorko-
men zullen uiteraard moeten worden aangepast aan de wijzigingen
van de nummering als gevolg van de in dit advies gedane voorstellen.

4. De formule « most met redenen omkteed zijn » is niet
gebruikelijk. Men schrijve « wordt met redenen omkleed ».

5. Het is evenmin gebruikelijk te werken met de toekomende tijd.
De tekst moet in de onvoltooid tegenwoordige tijd gesteld worden.

6. Het woordgebruik in de Nederlandse versie van sonunige
bepalingen zou kunnen worden verbeterd, Zo schrijve men bijvoor-
beeld niet « bedoeld bij », waar « bedoeld in » beoogd wordt, en
behoort (e worden gewerkt met uitdrukkingen als « nadere regels »
of dergelijke, in plaats van met de term « modaliteiten ».

De kamer was samengesteld uit

de heren ; P. TAPIE, voorzitter,
R, ANDERSEN, staatsraad,
M. HANOTIAU, staatsraad,
C. DESCHAMPS, assessor van de afdeling wetgeving,
P. GOTHOT, assessor van de afdeling wetgeving,

Mevrouw R. DEROY, griffier.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst
werd nagezien onder toezicht van de heer R. Andersen.

Het verslag werd uitgebracht door de heer P. Gilliaux, auditeur.
De nota van het Coordinatiebureau werd opgesteld door de heer
B. Jadot, adjunct-referendaris.

De Griffier, De Voonitte>\
R. DEROY P. TAPIE

3. Les references que portent les articles du projet devront
evidemment etre adaptees aux modifications de numerotation
consecutives aux propositions faites dans Ie present avis.

4. La formule « doit etre motive » n'est pas conforme a 1'usage. II
vaut mieux ecrire « est motive: ».

5. L'utilisation du futur n'est pas non plus conforme a I'usage. Le
texte doit etre redige au present de 1'indicatif.

6. Dans la version neerlandaise, certaines dispositions devraient
etre revues au point de vue de la correction de la langue. Quelques
exemples en sont donnes dans la version neerlandaise du present
avis.

La chambre etait composee de

Messieurs : P. TAPIE, president,
R. ANDERSEN, conseiller d'Etat,
M. HANOTIAU, eonseiUer d'Etat,
C. DESCHAMPS, assesseur de, la section de legisla-
tion,
P. GOTHOT, assesseur de la section de legislation,

Madame R. DEROY, greffier.

La concordance entre la version francaise et la version neerlan-
daise a ete verifiee sous le contr61e de M. R. Andersen.

Le rapport a ete presente par M. P. Gilliaux, auditeur. La note du
Bureau de coordination a ete redigee par M. B. Jadot, referendaire
adjoint.

Le Greffier, Le President,
R. DEROY P. TAPIE
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ONTWERP VAN ORDONNANTIE

houdende organisatie van
de planning en de stedebouw

PROJET D'ORDONNANCE

organique de la planification
et de 1'urbanisme

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,

Op voordracht van de Minister-Voorzitter, Minister
van Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen
en Tewerkstelling, en van de Staatssecretaris, toege-
voegd aan de Minister-Voorzitter,

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale,

Sur proposition du Ministre-President, Ministre de
I'Amenagement du Territoire, des Pouvoirs subordon-
nes et de FEmploi, et du Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre-President,

BESLUIT :

De Minister-Voorzitter en de Staatssecretaris wor-
den namens de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
die erover heeft beraadslaagd, belast met het indienen
bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van het ontwerp
van ordonnantie waarvan de tekst hierna volgt :

ARRETE:

Le Ministre-President et Ie Secretaire d'Etat sont
charges de presenter au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale, au nom de FExecutif qui en a
delibere, le projet d'ordonnance dont le texte suit :

TITELEEN

ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I

DOELSTELLINGEN

Artikell

Onderhavige ordonnantie regelt een materie zoals
bedoeld in artikel Wlquater van de Grondwet.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERATES

CHAPITRE PREMIER

OBJECTIFS

Article 1"

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

Artikel 2 Article 2

De ontwikkeling van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest, met inbegrip van de ruimtelijke ordening,
wordt vastgelegd door de volgende gewestelijke en
gemeentelijke plannen :
1° het gewestelijke ontwikkelingsplan;
2° het gewestelijke bestemmingsplan;
3° het gemeentelijke- ontwikkelingsplan;
4° het bijzondere bestemmingsplan.

Deze ontwikkeling is zowel economisch, sociaal als
esthetisch opgevat en heeft tot doel het leefmilieu van
het Gewest te beschermen en te verbeteren, en de
bodem zuinig te beheren.

Le developpement de la Region de Bruxelles-Capi-
tale, en ce compris 1'amenagement de son territoire,
est fixe par les plans regionaux et communaux sui-
vants :
1° le plan regional de developpement;
2° le plan regional d'affectation du sol;
3° le plan communal de developpement;
4° le plan particulier d'affectation du sol.

Ce developpement est congu tant au point de vue
economique, social 'et esthetique que dans le but de
preserver et d'ameliorer 1'environnement de la
Region, et de gerer son sol avec parcimonie.
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Artikel 3

Bij de afgifte van de vergunningen en attesten,
zullen de administratieve instanties alles in het werk
stellen om de maatschappelijke en economische voor-
uitgang met de kwaliteit van het leven te verzoenen, en
de inwoners van het Gewest een waarborg te bieden
voor een harmonieuze ruimtelijke ordening.

Artikel 4

De Executieve legt de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad elk jaar bij de bespreking van de begroting een
verslag over de stand van zaken en de vooruitzichten
inzake de ontwikkeling en de stedebouw en over de
uitvoering van de gewestelijke en gemeentelijke plan-
nen voor.

Article 3

Dans la delivrance des permis et certificats, les
autorites administratives s'efforceront de concilier Ie
progres social et economique et la qualite de la vie en
garantissant aux habitants de la Region Ie respect d'un
amenagement harmonieux.

Article 4

L'Executif depose chaque annee sur Ie bureau du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, a 1'occa-
sion de la discussion du budget, un rapport sur 1'etat et
les previsions en matiere de developpement et d'urba-
nisme, et sur 1'execution des plans regionaux et
communaux.

HOOFDSTUK II

GELDIGHEID EN GEVOLGEN
VAN DE PLANNEN

CHAPITRE II

VALIDITE ET EFFETS
DES PLANS

Artikel 5 Article 5

De Executieve verleent bindende kracht aan de
gewestelijke plannen en de gemeentelijke plannen. De
bindende kracht van elk van die plannen wordt nauw-
keuriger omschreven door de bijzondere bepalingen
die volgen.

Alle plannen hebben verordenende waarde. Zij
blijven van kracht tot zij door andere plannen worden
vervangen als gevolg van een wijziging of wanneer
deze ordonnantie voorschrijft dat alle of een deel van
de bepalingen ervan worden geschorst of opgeheven.

Artikel 6

De bepalingen van de plannen kunnen beperkingen
op het gebruik van de eigendom inhouden, met
inbegrip van bouwverbod.

L'Executif confere force obligatoire aux plans regio-
naux et communaux. La force obligatoire de ceux-ci
est precisee pour chacun d'eux par les dispositions
particulieres qui suivent.

Tous les plans ont valeur reglementaire. Us demeu-
rent en vigueur jusqu'au moment od d'autres plans
leur sont substitues a la suite d'une modification ou
dans les cas ou la presente ordonnance prevoit la
suspension ou 1'abrogation de tout ou partie de leurs
dispositions.

Article 6

Les prescriptions des plans peuvent impliquer des
restrictions a 1'usage de la propriete, 1'interdiction de
batir y comprise.

HOOFDSTUK III

MACHTIGING

Artikel 7

De Executieve duidt de ambtenaren van het bestuur
voor ruimtelijke ordening en stedebouw aan, die zij
machtigt tot de in deze ordonnantie omschreven
taken.

Zij worden « gemachtigde ambtenaren » genoemd.

CHAPITRE III

DELEGATIONS

Article 7

L'Executif designe les fonctionnaires de 1'adminis-
tration de 1'amenagement du temtoire et de 1'urba-
nisme qui sont delegues aux fins precisees par la
presente ordonnance.

Us sont denommes « fonctionnaires delegues ».
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HOOFDSTUK IV

INFORMATIE, OPENBAARMAKING
EN OPENBAAR ONDERZOEK

CHAPITRE IV

INFORMATION, PUBLICITE ET
ENQUETES PUBLIQUES

Artikel 8 Article 8

De Executieve bepaalt de nadere regels ter zake van
het onderzoek en bekrachtigt tevens de toepassing van
de volgende beginselen :
1° tenminste de helft van de voorgeschreven termijn

van een openbaar onderzoek valt buiten de periode
van de schoolvakanties;

2° de dossiers zijn ten minste een werkdag per week
tot 20 uur toegankelijk;

3° iedereen kan technische uitleg krijgen;

4° iedereen kan erom verzoeken mondeling opmer-
kingen te kunnen maken alvorens het openbaar
onderzoek wordt afgesloten.

De Executieve of de gemeenten kunnen zeif beslis-
sen over bijkomende vormen van openbaarmaking en
raadpleging.

De Executieve bepaalt onder weike voorwaarden
subsidies worden verleend voor het uitvoeren van de
bepalingen van dit artikel.

L'Executif determine les modalites des enquetes
publiques," en consacrant 1'application des principes
suivants :
1° la moitie au moins du delai present d'une enquete

publique se situe en dehors des periodes de vacan-
ces scolaires;

2° les dossiers sont accessibles jusqu'a. 20 heures au
moins un jour ouvrable par semaine;

3° quiconque peut obtenir des explications techni-
ques;

4° quiconque peut demander a pouvoir exprimer
oralement ses observations avant la cloture de
1'enquete publique.

L'Executif ou les communes peuvent' decider de
toutes formes supplementaires de publicite et de
consultation.

L'Executif fixe les conditions d'octroi de subventi-
ons pour la mise en oeuvre des dispositions du present
article.

HOOFDSTUK V

ADVIESCOMMISSIES

Artikel 9

Voor het ganse Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
wordt een Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
opgericht, hierna « de Gewestelijke Commissie »
genoemd.

De Gewestelijke Commissie is belast met het uit-
brengen van een met redenen omkleed advies over de
ontwerpen van gewestelijk ontwikkelingsplan, van
gewestelijk bestemmingsplan en van gemeentelijke
ontwikkelingsplannen.

Een bijiage bij dit advies moet alle meningen
weergeven die tijdens de werkzaamheden naar voor
werden gebracht.

De Gewestelijke Commissie overhandigt de Execu-
tieve elkjaar een verslag'over haar activiteiten, alsook
over de stand van zaken en de vooruitzichten inzake
planning.

CHAPITRE V

COMMISSIONS CONSULTATIVES

Article 9

II est cree, pour 1'ensemble de la Region de Bruxel-
les-Capitale, une Commission regionale de developpe-
ment, ci-apres designee « la Commission regionale ».

La Commission regionale est chargee de rendre un
avis motive sur les projets de plan regional de develop-
pement, de plan regional d'affectation du sol et de
plans communaux de developpement.

En annexe de cet avis doivent apparattre toutes les
opinions qui ont ete exprimees lors des travaux.

La Commission regionale remet annuellement a
FExecutif un rapport sur ses activites, sur Petal et les
previsions en matiere de planification.
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De Gewestelijke Commissie kan bij de Executieve
opmerkingen maken of suggesties voordragen over de
uitvoering of de aanpassing van de plannen waarover
zij zich moet uitspreken.

Zij stelt algemene richtlijnen voor in verband met
het voorbereiden en opstellen van ontwikkelings- en
bestemmingsplannen.

De Executieve kan alle kwesties met betrekking tot
de ontwikkeling van het Gewest aan de Gewestelijke
Commissie voorleggen.

De Gewestelijke Commissie kan zich onderverdelen
in gespecialiseerde secties.

De Executieve bepaalt de regels voor de samenstel-
ling en de working van de Gewestelijke Commissie.

De leden van de Gewestelijke Commissie worden
door de Executieve aangesteld bij eike volledige
vernieuwing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
en ten laatste op de Iste januari die volgt op deze
vernieuwing.

La Commission regionale peut, a 1'intention de
1'Executif, formuler des observations ou presenter des
suggestions quant a 1'execution ou a 1'adaptation des
plans dont elle a a connaitre.

Elle propose des directives generates pour la prepa-
ration et 1'etablissement des plans de developpement
et d'affectation du sol.

En outre, 1'Executif peut soumettre a la Commission
regionale toute question relative au developpement de
la Region.

La Commission regionale peut se subdiviser en
sections specialisees.

L'Executif determine les regles de composition et de
fonctionnement de la Commission regionale.

Les membres de la Commission regionale sont
designes par 1'Executif a chaque renouvellement com-
plet du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale et
au plus tard Ie ler janvier qui suit ce renouvellement.

Artikel 10 Article 10

De Gewestelijke Commissie wordt bijgestaan door
,een vast secretariaat.

Het vast secretariaat :
1° organiseert elk openbaar onderzoek dat met het

oog op het opmaken van de gewestelijke plannen
en van de gewestelijke stedebouwkundige verorde-
ningen wordt voorgeschreven;

2° bereidt het in artikel 9 bedoelde jaarverslag voor;
3° houdt een register, dat de door de Gewestelijke

Commissie gegeven adviezen en de in artikel 9
bedoelde bijiagen bevat, ter beschikking van het
publiek.

La Commission regionale est assistee d'un secreta-
riat permanent.

Le secretariat permanent :
1° organise les enquetes publiques prevues pour 1'ela-

boration des plans regionaux et des reglements
regionaux d'urbanisme;

2° prepare le rapport annuel vise a 1'article 9;
3° tient a la disposition du public un registre consi-

gnant les avis emis par la Commission regionale et
leurs annexes visees a 1'article 9.

Artikel 11 Article 11

Voor eike gemeente van het Gewest wordt een
overlegcommissie opgericht.

Alvorens een bijzonder bestemmingsplan en een
onteigeningsplan dat in uitvoering van een dergelijk
plan wordt opgesteld, worden aanvaard, is een vooraf-
gaand advies van de overlegcommissie vereist. Derge-
lijk advies is eveneens vereist alvorens een stedebouw-
kundige vergunning of een stedebouwkundig attest
wordt verleend, telkens dit bij verordening of bij een
plan is voorzien, .of wanneer deze vergunnings- of
attestaanvragen aan de in artikelen 109 tot 112
bedoelde speciale regelen van openbaarmaking wer-
den onderworpen.

II est cree, pour chacune des communes de la
Region, une commission de concertation.

Son avis est requis prealablement a 1'adoption d'un
plan particulier d'affectation du sol et d'un plan
d'expropriation pris en execution d'un tel plan. II est
egalement requis prealablement a la delivrance d'un
permis ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois
qu'un plan ou un reglement le prevoit, ou lorsque ces
demandes de permis ou de certificat ont ete soumises
aux mesures particulieres de publicite visees aux
articles 109 a 112.
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Op aanvraag van de Executieve, de gemachtigde
ambtenaar of het college van burgemeester en schepe-
nen kan de overlegcommissie advies uitbrengen en alle
nuttige voorstellen formuleren over alle kwesties die
betrekking hebben op de plaatselijke ruimtelijke orde-
ning.

De Executieve legt de regels vast voor de samenstel-
ling, de organisatie en de working van de overlegcom-
missies en bekrachtigt tevens de toepassing van de
volgende beginselen :
1° de aanduiding van de betrokken besturen als leden

van de commissie;
2° het horen bij het openbaar onderzoek van de

natum'lijke of rechtspersonen die dit wensen;

3° de onthouding van de leden van de overlegcommis-
sies over de vergunnings- of attestaanvragen die
uitgaan van het orgaan dat zij vertegenwoordigen.

Elle donne, a la demande de 1'Executif, du fonction-
naire delegue ou du college des bourgmestre et eche-
vins, des avis sur toutes les questions ayant trait a
1'amenagement local et peut formuler a leur sujet
toutes propositions utiles.

L'Executif arrete la composition, 1'organisation et
les regles de fonctionnement des commissions de
concertation, en consacrant 1'application des principes
suivants :
1° la designation des administrations concernees

comme membres des commissions;
2° 1'audition des persoimes physiques ou morales qui

en expriment Ie souhait a 1'occasion de 1'enquete
publique;

3° 1'abstention des membres des commissions de con-
certation sur les demandes de permis ou de certifi-
cat emanant de 1'organe qu'ils representent.

Artikel 12 Article 12

De Executieve bepaalt onder weike voorwaarden
aan de gemeenten subsidies worden verleend voor de
werking van de overiegcommissies.

L'Executif fixe les conditions d'octroi aux commu-
nes de subventions pour Ie fonctionnement des com-
missions de concertation.

HOOFDSTUK VI

STEDEBOUWKUNDIG COLLEGE

CHAPITRE VI

COLLEGE D'URBANISME

Artikel 13 Article 13

Er wordt een Stedebouwkundig College opgericht
waarbij beroepen tegen de beslissingen van het college
van burgemeester en schepenen of van de gemachtigde
ambtenaar mogelijk zijn, overeenkomstig afdeling VI
van hoofdstuk III, titel III.

Het Stedebouwkundig College bestaat uit drie des-
kundigen benoemd door de Executieve op een dub-
bele lijst van kandidaten voorgedragen door de
Gewestelijke Commissie. Drie plaatsvervangers wor-
den volgens dezelfde procedure aangeduid. De
opdrachten worden voor vijf jaar gegeven en zijn een
maal hernieuwbaar.

De Executieve bepaalt de organisatie en de werking
van het Stedebouwkundig College en de vergoeding
van zijn leden. Ze geeft delegatie aan ambtenaren van
het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest die met het secretariaat van het College
worden belast.

II est institue un College d'urbanisme qui connait
des recours introduits centre les decisions du college
des bourgmestre et echevins ou du fonctionnaire
delegue, conformement a la section VI du chapitre III
du titre III.

Le College d'urbanisme est compose de trois
experts, nonunes par 1'Executif sur une liste double de
candidats presentes par la Commission regionale.
Trois suppleants sont designes de la meme maniere.
Les mandats sont conferes pour cinq ans et renouvela-
bles une fois.

L'Executif arrete 1'organisation et les regles de
fonctionnement du College d'urbanisme ainsi que la
remuneration de ses membres. II delegue des fonction-
naires du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale
qui en assurent le secretariat
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HOOFDSTUK VII

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 14

De Executieve bepaalt aan weike voorwaarden de
natuurlijke dan wel privaat- of publiekrechtelijke per-
sonen moeten beantwoorden opdat zij erkend zouden
kunnen worden voor het opstellen van gemeentelijke
ontwikkelingsplannen en bijzondere bestemmings-
plannen.

Artikel 15

De Executieve bepaalt onder weike voorwaarden
door het Gewest subsidies worden verieend voor het
opstellen van gemeentelijke plannen.

TITEL n

PLANNING

i

HOOFDSTUK I

GEWESTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Afdeling I : Algemeen

Artikel 16

Het gewestelijke ontwikkelingsplan is van toepas-
sing op het volledige grondgebied van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

L'Executif determine les conditions dans lesquelles
une personne physique ou morale, publique ou privee,
peut etre agreee aux fins d'elaborer des plans commu-
naux de developpement et des plans particuliers d'af-
fectation du sol.

Article 15

L'Executif fixe les conditions d'octroi de subventi-
ons, par la Region, pour 1'elaboration des plans
communaux.

TITRE n

DE LA PLANIFICATION

CHAPITRE I"

DU PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT

Section P" : Generalites

Article 16

Le plan regional de developpement s'applique a
1'ensemble du territoire de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Afdeling II : Inhoud Section II : Contenu

Artikel 17 Article 17

Het gewestelijke ontwikkelingsplan bepaalt :
1° de doelstellingen en prioriteiten inzake ontwikke-

ling, ruimtelijke ordening inbegrepen, zoals die
door economische, sociale, verkeers- en milieu-
behoeften worden vereist;

2° de middelen die moeten worden aangewend om de
vastgelegde doelstellingen en prioriteiten te berei-
ken, onder meer door de kartografische weergave
van sommige van deze maatregelen;

3° de prioritaire interventiegebieden van het Gewest;

Le plan regional de developpement comporte :
1° les objectifs et les priorites de developpement, en

ce compris d'amenagement, requis par les besoins
economiques, sociaux, de deplacement et d'envi-
ronnement;

2° 1'enonce des moyens a mettre en oeuvre pour
atteindre les objectifs et priorites ainsi definis,
notamment par 1'expression cartographiee de cer-
taines de ces mesures;

3° la determination des zones d'intervention priori-
taire de la Region;
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4° de wijzigingen die in overeenstemming met de
aldus omschreven doelstellingen moeten worden
aangebracht aan het gewestelijke bestemmings-
plan, de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de
bijzondere besteinmingsplannen.

De Executieve stelt de nadere regels voor de uitvoe-
ring van dit artikel vast.

4° les modifications qui devront etre apportees au
plan regional d'affectation du sol, aux plans com-
munaux de developpement et aux plans particuliers
d'affectation du sol en fonction des objectifs et des
moyens ainsi precises.

L'Executif arrete les modalites d'execution du pre-
sent article.

Afdeling in : Uitwerkingsprocedure

Artikel 18

De Executieve maakt het ontwerp van gewestelijk
ontwikkelingsplan op.

Eike afdeling van het bestuur en eike gewestelijke
instelling van openbaar nut voert de elementen aan die
tot haar bevoegdheid behoren.

De Executieve houdt de Gewestelijke Commissie
regelmatig op de hoogte van de evolutie van de
voorafgaande studies, en deelt haar de resultaten mee.
De Gewestelijke Commissie kan op elk ogenblik
opmerkingen maken of suggesties voordragen die zij
nuttig acht.

De Executieve stelt het ontwerp van gewestelijk
ontwikkelingsplan vast in het jaar volgend op de
installatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Het
ontwerp-plan wordt van kracht vijftien dagen nadat
het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad werd
bekendgemaakt.

De Executieve onderwerpt het ontwerp-plan aan
een openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt aange-
kondigd door aanplakking in eike gemeente van het
Gewest, door een bericht in het Belgisch Staatsblad en
in ten minste drie franstalige en drie nederlandstaUge
dagbladen die in het Gewest worden verspreid. In deze
berichtgeving worden de begin- en einddatums van het
onderzoek vermeld.

Na deze aankondigingen wordt het ontwerp-plan
gedurende zestig dagen ter inzage van de bevolking
gelegd in het gemeentehuis van eike gemeente van het
Gewest.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen de ter-
mijn van het onderzoek bij een ter post aangetekende
brief of tegen ontvangstbewijs ter kennis gebracht van
het vast secretariaat van de Gewestelijke Conmiissie.

Na het verstrijken van deze termijn beschikken de
gemeenteraden en de adviesorganen, waarvan de lijst
door de Executieve werd opgesteld, over een termijn
van zestig dagen om hun advies te geven. De adviezen
die niet uitgebracht werden binnen deze termijn wor-
den geacht gunstig te zijn.

Section DDE: Procedure d'elaboration

Article 18

L'Executif elabore Ie projet de plan regional de
developpement.

Chaque departement de 1'administration et chaque
organisme d'interet public regional fournit les ele-
ments lies a ses competences.

L'Executif informe regulierement la Commission
regionale de 1'evolution des etudes prealables et lui en
communique les resultats. La Commission regionale
peut a tout moment, formuler les observations ou
presenter les suggestions qu'elle juge utiles.

L'Executif arrete Ie projet de plan regional de
developpement dans I'annee qui suit 1'instaUation du
Cooseil de la Region de Bruxelles-Capitale. Le projet
de plan entre en vigueur quinze jours apres sa publica-
tion par extrait au Moniteur beige.

L'Executif soumet le projet de plan a une enquete
publique. Celle-ci est annoncee par voie d'affiches
dans chacune des communes de la Region, par avis
insere au Moniteur beige et dans au moins trois
journaux de langue francaise et trois joumaux de
langue neerlandaise diffuses dans la Region. L'an-
nonce precise les dates du debut et de la fin de
1'enquete.

Apres que ces annonces ont ete faites, le projet de
plan est depose pendant soixante jours, aux fins de
consultation par le public, a la roaison communale de
chacune des communes de la Region. .

Les reclamations et observations sont adressees au
secretariat permanent de la Commission regionale
dans le delai d'enquete sous pli recommande a la
poste, ou contre accuse de reception.

A 1'expiration de ce delai, les conseils communaux
et les instances consultatives dont la liste est etablie par
1'Executif, disposent d'un delai de soixante jours pour
rendre leurs avis. A I'echeance, les avis qui n'auraient
pas ete emis sont reputes ravorables.
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Het ontwerp-plan wordt samen met de bezwaren en
adviezen voofgelegd aan de Gewestelijke Commissie.
De Gewestelijke Commissie brengt binnen zestig
dagen na ontvangst van het volledige dossier advies
uit. Bij gebrek hieraan wordt haar advies geacht
gunstig te zijn.

Het advies van de Gewestelijke Commissie wordt
aan de Executieve doorgezonden die het plan defini-
tief vaststelt in het jaar volgend op de vaststelling van
het ontwerp-plan. Wanneer de beslissing van de Exe-
cutieve van het advies van de Gewestelijke Commissie
afwijkt, wordt deze met redenen omkleed.

Le projet de plan est soumis a la Commission
regionale accbmpagne des reclamations et des avis. La
Commission regionale emet son avis dans les soixante
jours de la reception du dossier complet, faute de quoi
cet avis est repute favorable.

L'avis de la Commission regionale est transmis a^
1'Executif qui arrete definitivement le plan dans fan-
nee qui suit 1'adoption du projet de plan. Lorsque
1'Executif s'ecarte de 1'avis de la Commission regio-
nale, sa decision est motivee.

Artikel 19 Article 19

De Executieve deelt het plan mee aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad, samen met het advies van de
gewestelijke Commissie en de bijiage bedoeld in
artikel 9.

Het besluit van de Executieve houdende vaststelling
van het plan wordt bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt, waarbij tevens het advies
van de Gewestelijke Commissie. en de in artikel 9
bedoelde bijiage worden afgedrukt.

Het plan treedt in working vijftien dagen na deze
bekendmaking.

Binnen dezelfde termijn ligt het volledige plan in elk
gemeentehuis ter beschikking van de bevolking.

L'Executif communique le plan au Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale accompagne de 1'avis de
la Commission regionale et de 1'annexe visee ^ 1'arti-
cle9.

L'arrete de 1'Executif adoptant le plan est public par
extrait au Moniteur beige, lequel reproduit en meme
temps 1'avis de la Commission regionale et Fannexe
visee b 1'article 9.

Le plan entre en vigueur quinze jours apres cette
publication.

Dans le meme delai, le plan complet est mis a la
disposition du public dans chaque maison communale.

Afdeling IV : Wijziguigsprocedure

Artikel 20

§ 1. De Executieve kan het gewestelijke ontwikke-
lingsplan wijzigen.

§ 2. Indien de wijziging betrekking heeft op de
bodembestemming, dan beslist de Executieve door
middel van een met redenen omkleed besluit.

Voor het overige gaat men tewerk zoals bepaald in
de artikelen 18 en 19.

§ 3. Indien de bedoelde wijziging geen gevolgen
heeft voor de bodembestemming, maakt de Execu-
tieve bij de Gewestelijke Commissie een ontwerp van
wijziging aanhangig. De Gewestelijke Commissie geeft
binnen dertig dagen haar advies. Gebeurt dit niet, dan
wordt dit advies geacht gunstig te zijn.

De Executieve stelt het plan definitief vast. Wan-
neer haar beslissing van het advies van de Gewestelijke
Commissie afwijkt, wordt deze met redenen omkleed.

Section IV : Procedure de modification

Article 20

§ 1°. L'Executif peut modifier le plan regional de
developpement.

§ 2. L'Executif decide par arrete motive de la
modification lorsque celle-ci a des effets sur 1'affecta-
tion du sol.

Pour le surplus, il est precede dans les formes
prevues aux articles 18 et 19.

§ 3. Lorsque la modification envisagee n'a pas
d'effet sur 1'affectation du sol, 1'Executif s'aisit la
Commission regionale d'un projet modificatif. La
Commission regionale emet son avis dans les trente
jours. A defaut, son avis est repute favorable.

L'Executif arrete definitivement le plan. Lorsqu'il
s'ecarte de 1'avis de la Commission regionale, sa
decision est motivee.
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Voor het overige gaat men tewerk zoals bepaald in
artikel 19.

Pour Ie surplus, il est precede dans les formes
prevues par 1'article 19.

Afdeling V : Gevolgen van hefontwerp-plan
en van het plan

Artikel 21

Het ontwerp-plan dat door de Executieve wordt
vastgesteld, heeft dezelfde bindende kracht en
dezelfde verordenende waarde als het definitieve plan.

Het besluit van de Executieve waarmee het ont-
werp-plan wordt vastgesteld, bepaalt van weike bepa-
lingen van de vigerende plannen de working wordt
geschorst omdat ze niet conform het ontwerp-plan
zijn. Deze schorsing wordt opgeheven indien het
gewestelijke ontwikkelingsplan geen bindende kracht
heeft verkregen binnen het jaar nadat het ontwerp-
plan in working trad.

De bepalingen van het ontwerp-plan die niet over-
eenstemmen met de bepalingen van de in het tweede
lid opgesomde van kracht zijnde plannen, hebben noch
bindende kracht noch verordenende waarde.

Section V : Effete du projet de plan
et du plan

t
\
Article 21

Le projet de plan arrete par 1'Executif a meme force
obligatoire et meme valeur reglementaire que le plan
definit'if.

L'arrete de 1'Executif qui arrete le projet de plan
determine les dispositions des plans en vigueur dont
1'effet est suspendu en raison de leur defaut de
conformite au projet de plan. Cette suspension est
levee si le plan regional de developpement n'a pas
acquis force obligatoire dans 1'annee de 1'entree en
vigueur du projet de plan.

N'ont ni force obligatoire, ni valeur reglementaire,
les dispositions du projet de plan qui ne sont pas
confonnes a celles des plans en vigueur reprises dans la
liste visee a 1'alinea 2.

Artikel 22 Article 22

Elk ontwerp-plan van wijziging heeft dezelfde gevol-
gen op de van kracht zijnde plannen, het gewestelijke
ontwikkelingsplan inbegrepen, als het in artikel 21
bedoelde ontwerp-plan.

Tout projet de plan modificatif a les memes effets
sur les plans en vigueur, en ce compris le plan de
developpement regional, que ceux du projet de plan
vises a 1'article 21.

Artikel 23 Article 23

Het plan heeft bindende kracht en verordenende
waarde inzake de bepalingen die betrekking hebben
op de bodembestenuning. Deze bepalingen worden in
het plan vermeld.

Le plan a force obligatoire et valeur reglementaire
dans ses dispositions relatives a 1'affectation du sol.
Ces dispositions sont precisees dans le plan.

Voor het overige is het plan richtinggevend. II est indicatif pour Ie surplus.

Het toekennen van hulp aan natuurlijke, dan wel
privaat- of publiekrechtelijke personen mag slechts
gebeuren in naleving van de bepalingen van het plan,
ook die met richtinggevende waarde.

De working van het gewestelijke ontwikkelingsplan
houdt op aan het einde van het jaar dat volgt op de
volledige vernieuwing van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad, met uitzondering van de bepalingen die
betrekking hebben op de bodembestemming.

Toutefois, 1'octroi d'aides a des personnes physiques
ou morales, privees ou publiques, ne peut se faire que
dans le respect des dispositions du plan, meme indica-
tives.

Le plan regional de developpement cesse de pro-
duire ses effets au terme de 1'annee qui suit le
renouvellement complet du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale, a I'exception des dispositions rela-
tives ^ 1'affectation du sol.
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Artikel 24

Het besluit van de Executieve houdende vaststelling
van het plan, vermeldt en heft de bepalingen van het
van kracht zijnde gewestelijke bestemmingsplan, van
de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en van de
bijzondere bestemmingsplannen op, die niet met dit
plan overeenstemmen.

Article 24

L'arrete de 1'Executif adoptant Ie plan abroge les
dispositions non conformes, qu'il enumere, du plan
regional d'affectation du sol, des plans communaux de
developpement et des plans particuliers d'affectation
du sol en vigueur.

HOOFDSTUK II

GEWESTELIJK
BESTEMMINGSPLAN

CHAPITRE II

DU PLAN REGIONAL
D'AFFECTATION DU SOL

Afdeling I : Algemeen Section I" : Generalites

Artikel 25

Het gewestelijke bestemmingsplan is van toepassing
op het volledige grondgebied van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest.

Article 25

Le plan regional d'affectation du sol s'applique a
1'ensemble du territoire de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Afdeling II : Inhoud Section II : Contenu

Artikel 26

Het gewestelijke bestemmingsplan geeft een nadere
omschrijving van het gewestelijke ontwikkelingsplan
en vult dit aan.

Het vermeldt met name :
1° de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
2° de algemene bestemming van de verschillende

delen van het grondgebied en de voorschriften die
erop betrekking hebben;

3° de maatregelen van aanleg voor de belangrijkste
verkeerswegen;

4° de delen waar een bijzondere bescherming gerecht-
vaardigd is om culturele, maatschappelijke, histori-
sche of esthetische redenen of om redenen van
milieubescherming;

5° de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan
de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de bij-
zondere bestemmingsplannen.

Het kan eveneens voorschriften van esthetische aard
of betreffende de plaatsing en de omvang van de
gebouwen bevatten.

De Executieve stelt de nadere regels voor de uitvoe-
ring van dit artikel vast.

Article 26

Le plan regional d'affectation du sol precise, en le
completant, le plan de developpement regional.

II indique notamment :
1° la situation existante de fait et de droit;
2° 1'affectation generate des differentes zones du terri-

toire et les prescriptions qui s'y rapportent;

3° les mesures d'amenagement des principales voies
de communication;

4° les zones ou' une protection particuliere se justifie
pour des raisons culturelles, sociales, historiques,
esthetiques ou de protection de 1'environnement;

5° les modifications qui devront etre apportees aux
plans communaux de developpement et aux plans
particuliers d'affectation du sol.

II peut comporter en outre des prescriptions d'ordre
esthetique ou relatives a 1'implantation et au volume
des constructions.

L'Executif arrete les modalites d'execution du pre-
sent article.
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Artikel 27 Article 27

Het gewestelijke bestemmingsplan mag afwijken
van het gewestelijke ontwikkelingsplan, indien hiertoe
voldoende grondige redenen zijn en onder de volgende
voorwaarden :
1° het mag geen afbreuk doen aan de wezenlijke

gegevens van het gewestelijke ontwikkelingsplan;
2° de afwijidng moet gegrond zijn op nieuwe economi-

sche, sociale, culturele of milieubehoeften die niet
bestonden op het ogenblik dat het gewestelijke
ontwikkelingsplan werd vastgesteld;

3° er moet worden aangetoond dat de nieuwe bestem-
ming beantwoordt aan de bestaande feitelijke
mogelijkheden tot aanleg.

In dergelijk geval houden de bepalingen van het
gewestelijke ontwikkelingsplan waarvan wordt afge-
weken op te gelden.

Le plan regional d'affectation du sol peut deroger au
plan regional de developpement, moyennant due moti-
vation et aux conditions suivantes :

1° il ne peut etre porte atteinte aux donnees essentiel-
les du plan regional de developpement;

2° la derogation doit etre motivee par des nouveaux
besoins economiques, sociaux, culturels ou d'envi-
ronnement, qui n'existaient pas au moment oH le
plan regional de developpement a ete arrete;

3° il doit etre demontre que 1'affectation nouvelle
repond aux possibilites d'amenagement existantes
de fait.

En pareil cas, les dispositions du plan regional de
developpement auxquelles il est deroge cessent de
produire leurs effets.

Afdeling HI: Uitwerkingsprocedure

Artikel 28

De Executieve maakt het ontwerp van gewestelijk
bestemmingsplan op.

Bike afdeling van het bestuur en eike gewestelijke
instelling van openbaar nut voert de elementen aan die
tot haar bevoegdheid behoren.

De Executieve houdt de Gewestelijke Commissie
regelmatig op de hoogte van de evolutie van de
voorafgaande studies, en deelt haar de resultaten mee.
De Gewestelijke Commissie kan op elk ogenblik
opmerkingen maken of suggesties voordragen die zij
nuttig acht.

Wanneer bepalingen van het gewestelijke ontwikke-
lingsplan in verband met de bodembestemming een
wijziging van het vigerende gewestelijke bestemmings-
plan opieggen, wordt het ontwerp tot wijziging van dit
plan vastgesteld in het jaar volgend op de vaststelling
van het gewestelijke ontwikkelingsplan.

Het ontwerp-plan wordt van kracht vijftien dagen
nadat het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad werd
bekendgemaakt.

De Executieve onderwerpt het ontwerp-plan aan
een openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt aange-
kondigd door aanplakking in eike gemeente van het
Gewest, door een bericht in het Belgisch Staatsblad en
in ten minste drie franstalige en drie nederiandstalige
dagbladen die in het Gewest worden verspreid.

In deze berichtgeving worden de begin- en eind-
datums van het onderzoek vermeld.

Section ni; Procedure d'elaboration

Article 28

L'Executif elabore le projet de plan regional d'affec-
tation du sol.

Chaque departement de 1'administration et chaque
organisme d'interet public regional fournit les ele-
ments lies a ses competences.

L'Executif informe regulierement la Commission
regionale de 1'evolution des etudes prealables et lui en
communique les resultats. La Commission regionale
peut, a tout moment, formuler les observations ou
presenter les suggestions qu'elle juge utiles.

Lorsque des dispositions du plan regional de deve-
loppement relatives a 1'affectation du sol imposent une
modification du plan regional d'affectation du sol en
vigueur, le projet modifiant ce plan est arrete dans
1'annee qui suit 1'adoption du plan regional de develop-
pement.

Le projet de plan entre en vigueur quinze jours apres
sa publication par extrait au Moniteur beige.

L'Executif soumet le projet de plan a une enquete
publique. Celle-ci est annoncee par voie d'affiches
dans chacune des communes de la Region, par avis
insere au Moniteur beige et dans au moms trois
journaux de langue francaise et trois journaux de
langue neerlandaise diffuses dans la Region.

L'annonce precise les dates du debut et de la fin de
1'enquete.
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Na deze aankondigingen wordt het ontwerp-plan
gedurende zestig dagen ter inzage van de bevolking
gelegd in het gemeentehuis van eike gemeente van het
Gewest.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen de ter-
mijn van het onderzoek bij een ter post aangetekende
brief of tegen ontvangstbewijs ter kennis gebracht van
het vast secretariaat van de Gewestelijke Commissie.

Na het verstrijken van deze termijn beschikken de
gemeenteraden en de adviesorganen waarvan de lijst
door de Executieve werd opgesteld, over een termijn
van zestig dagen om him advies te geven. De adviezen
die niet uitgebracht werden binnen deze termijn wor-
den geacht gunstig te zijn.

Het ontwerp-plan wordt samen met de bezwaren en
adviezen aan de Gewestelijke Commissie voorgelegd.
De Gewestelijke Commissie brengt binnen zestig
dagen na ontvangst van het volledige dossier advies
uit. Bij gebrek hieraan wordt haar advies geacht
gunstig te zijn.

Het advies van de Gewestelijke Commissie wordt
aan de Executieve doorgezonden die het plan defini-
tief vaststelt in het jaar volgend op de goedkeuring van
het ontwerp-plan.

Wanneer de beslissing van de Executieve van het
advies van de Gewestelijke Commissie afwijkt, wordt
deze met redenen omkleed.

Apres que ces annonces ont ete faites, Ie projet de
plan est depose pendant soixante jours, aux fins de
consultation par Ie public, a la maison communale de
chacune des communes de la Region.

Les reclamations et observations sont adressees au
secretariat permanent de la Commission regionale
dans Ie delai d'enquete sous pli recommande ^ la poste
ou centre accuse de reception.

A 1'expiration de ce delai, les conseils communaux
et les instances consultatives dont la liste est etablie par
1'Executif, disposent d'un delai de soixante jours pour
rendre leurs avis. A 1'echeance, les avis qui n'auraient
pas ete emis sont reputes favorables.

Le projet de plan est soumis a la Commission
regionale accompagne des reclamations et des avis. La
Commission regionale emet son avis dans les soixante
jours de la reception du dossier complet, faute de quoi
cet avis est repute favorable.

L'avis de la Commission regionale est transmis a
1'Executif qui arrete definitivement le plan dans 1'an-
nee qui suit 1'approbation du projet de plan.

Lorsque 1'Executif s'ecarte de 1'avis de la Commis-
sion regionale, sa decision est motivee.

Artikel 29

Het besluit van de Executieve houdende vaststelling
van .het plan wordt bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt, waarbij tevens het advies
van de Gewestelijke Commissie en de in artikel 9
bedoelde bijiage worden afgedrukt.

Het plan treedt in working vijftien dagen na deze
bekendmaking.

Binnen dezelfde termijn ligt het volledige plan in elk
gemeentehuis ter beschikking van de bevolking.

Article 29^

L'arrete de 1'Executif adoptant le plan est public par
extrait au Moniteur beige, lequel reproduit en meme
temps 1'avis de la Commission regionale et 1'annexe
visee a Particle 9.

Le plan entre en vigueur quinze jours apres cette
publication.

Dans le meme delai, le plan complet est mis a la
disposition du public dans chaque maison communale.

Afdeling IV : Wijzigingsprocedure

Artikel 30

De Executieve kan bij een met redenen omkleed
besluit overgaan tot het wijzigen van het gewestelijke
bestemmingsplan.

De procedure voor het wijzigen van het gewestelijke
bestemmingsplan is onderworpen aan de bepalingen
van de artikelen 28 en 29.

Section IV : Procedure de modification

Article 30

L'Executif peut decider, par arrete motive, de
modifier le plan regional d'affectation du sol.

La procedure de modification du plan regional
d'affectation du sol est soumise aux dispositions des
articles 28 et 29.
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Afdeling V : Gevolgen van het ontwerp-plan
en van het plan

Artikel 31

Het ontwerp-plan dat door de Executieve wordt
vastgesteld heeft dezelfde bindende kracht en dezelfde
verordenende waarde als het definitieve plan.

Het besluit van de Executieve waarmee het ont-
werp-plan wordt vastgesteld, bepaalt van weike bepa-
lingen van het vigerende gewestelijke bestemmings-
plan, van de vigerende gemeentelijke ontwikkelings-
plannen en van de vigerende bijzondere bestemmings-
plannen de werking wordt geschorst omdat zij niet
conform het ontwerp-plan zijn. Deze schorsing wordt
opgeheven indien het gewestelijke bestemmingsplan
geen bindende kracht heeft verkregen binnen het jaar
nadat het ontwerp-plan in werking trad.

De bepalingen van het ontwerp-plan die niet over-
eenstemmen met de bepalingen van de in het tweede
lid opgesomde van kracht zijnde plannen, hebben noch
bindende kracht noch verordenende waarde.

Section V : Effets du projet de plan
et du plan

Article 31

Le projet de plan arrete par 1'Executif a meme force
obligatoire et meme valeur reglementaire que le plan
definitif.

L'arrete de 1'Executif qui arrete le projet de plan
determine les dispositions du plan regional d'affecta-
tion du sol, des plans communaux de developpement
et des plans particuliers d'affectatioh du sol en vigueur
dont 1'effet est suspendu en raison de .leur defaut de
conformite au projet de plan. Cette suspension est
levee si le plan regional d'affectation du sol n'a pas
acquis force obligatoire dans 1'annee de I'entree en
vigueur du projet de plan.

N'ont ni force obligatoire, ni valeur reglementaire,
les dispositions du projet de plan qui ne sont pas
conformes a celles des plans en vigueur reprises dans la
liste visee a 1'alinea 2.

Artikel 32 Article 32

Elk ontwerp-plan van wijziging heeft op het van
kracht zijnde gewestelijke bestemmingsplan, de
gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de bijzondere
bestemmingsplannen dezelfde gevolgen als het in arti-
kel 31 bedoelde ontwerp-plan.

Artikel 33

Alle bepalingen van het gewestelijke bestemmings-
plan hebben bindende kracht en verordenende
waarde.

Artikel 34

Het besluit van de Executieve houdende vaststelling
van het plan, vermeldt en heft de bepalingen van de
van kracht zijnde gemeentelijke ontwikkelingsplannen
en van de bijzondere bestemmingsplannen op, die niet
met dit plan overeenstemmen.

Tout projet de plan modificatif a les memes effets
sur le plan regional d'affectation du sol, les plans
communaux de developpement et les plans particuliers
d'affectation du sol en vigueur que ceux du projet de
plan vise a 1'article 31.

Article 33

Le plan regional d'affectation du sol a force obliga-
toire et valeur reglementaire en toutes ses dispositions.

Article 34

L'arrete de 1'Executif adoptant le plan abroge les
dispositions non conformes, qu'il enumere, des plans
communaux de developpement et des plans particu-
liers d'affectation du sol en vigueur.

HOOFDSTUKIII CHAPITRE III

GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN .

Afdeling I : AIgemeen

Artikel 35

Eike gemeente van het Gewest neemt hetzij uit
eigen beweging, hetzij binnen de termijn die haar door
de Executieve wordt opgelegd, een gemeentelijk ont-
wikkelingsplan aan.

DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT

Section I" : Generalites

Article 35

Chacune des communes de la Region adopte, soit
d'initiative, soit dans le delai qui lui est impose par
1'Executif, un plan communal de developpement.
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Afdeling II : Inhoud Section II : Contenu

Artikel 36 Article 36

Het gemeentelijke ontwikkelingsplan geeft een
nadere omschrijving van de gewestelijke ontwikke-
lings- en bestemmingsplannen en vult ze aan. Het
beschrijft voor het volledige grondgebied van de
gemeente :
1° de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
2° de doelstellingen en prioriteiten inzake ontwikke-

ling zoals die omwille van economische, sociale,
verkeers- en milieubehoeften vereist zijn;

3° de middelen die moeten worden aangewend om
binnen de grenzen van de gemeentelijke bevoegd-
heden de omschreven doelstellingen en prioriteiten
te bereiken;

4° de maatregelen van aanleg en hun kartografische
weergave in overeenstemming met de in 2°
genoemde doelstellingen en de maatregelen in
verband met het verkeer;

5° de algemene bestemming van elk gebied en de
prioritaire interventiegebieden binnen de
gemeente;

6° de wijzigingen die aan de in hoofdstuk IV bedoelde
bijzondere bestemmingsplannen moeten worden
aangebracht, naar aanleiding van de opheffing van
hun niet-conforme bepalingen bij toepassing van
artikel 44.

De Executieve stelt de nadere regels voor de uitvoe-
ring van dit artikel vast.

Le plan communal de developpement precise, en les
completant, les plans regionaux de developpement et
d'affectation du sol et indique, pour 1'ensemble du
territoire de la commune :

1° la situation existante de droit et de fait;
2° les objectifs et les priorites de developpement

requis par les besoins economiques, sociaux, de
deplacement et d'environnement;

3° les moyens a mettre en oeuvre pour atteindre les
objectifs et priorites ainsi definis, dans les limites
des competences communales;

4° les mesures d'amenagement ainsi que leur expres-
sion cartographiee en fonction des objectifs definis
au 2° et les mesures relatives aux deplacements;

5° les affectations generales par zones et la determina-
tion des zones d'intervention prioritaire de la
commune;

6° les modifications a apporter aux plans particuliers
d'affectation du sol prevus au chapitre IV, suite a
1'abrogation de leurs dispositions non conformes en
application de 1'article 44.

L'Executif arrete les modalites d'execution du pre-
sent article.

Artikel 37 Article 37

De bepalingen van het gemeentelijke ontwikkelings-
plan die betrekking hebben op de bodembestemming,
mogen van het gewestelijke ontwikkelingsplan en van
het gewestelijke bestemmingsplan afwijken, indien
hiertoe voldoende grondige redenen zijn en onder de
volgende voorwaarden :
1° het mag geen afbreuk doen aan de wezenlijke

gegevens van de gewestelijke plannen;
2° de afwijking moet gegrond zijn op nieuwe economi-

sche, sociale, culturele of milieubehoeften die niet
bestonden op het ogenblik dat de gewestelijke
plannen werden vastgesteld;

3° er moet worden aangetoond dat de nieuwe bestem-
ming beantwoordt aan de bestaande feitelijke
mogelijkheden tot aanleg.

In dergelijk geval houden de bepalingen van de
gewestelijke ontwikkelings- en bestemmingsplannen
waarvan wordt afgeweken op te gelden.

Les dispositions du plan communal de developpe-
ment relatives a 1'affectation du sol peuvent deroger au
plan regional de developpement et au plan regional
d'affectation du sol moyennant due motivation et aux
conditions suivantes :

1° il ne peut etre porte atteinte aux donnees essentiel-
les des plans regionaux;

2° la derogation doit etre motivee par des nouveaux
besoins economiques, sociaux, culturels ou d'envi-
ronnement, qui n'existaient pas au moment oil les
plans regionaux ont ete adoptes;

3° il doit etre demontre que 1'affectation nouvelle
repond aux possibilites d'amenagement existantes
de fait.

En pareil cas, les dispositions des plans regionaux de
developpement et d'affectation du sol auxquelles il est
deroge cessent de produire leurs effets.
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Afdeling in ; Uitwerkingsprocedure Section in : Procedure d'elaboration

Artikel 38 Article 38

/
De gemeenteraad duidt een erkend ontwerper aan

en belast hem met bet opmaken van het gemeentelijke
ontwikkelingsplan.

Het gemeentelijke ontwikkeiingsplan wordt vooraf-
gegaan door een basisdossier dat het volgende omvat :
1" de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
2° een uiteenzetting van de doelstellingen en prioritei-

ten van het ontwikkelingsplan, in overeenstem-
ming met de behoeften waaraan moet worden
voldaan;

3° een uiteenzetting van de middelen die moeten
worden aangewend;

4° de algemene ordeningsmaatregelen;
5° het verband met de gewestelijke en gemeentelijke

plannen.

Het basisdossier wordt, in voorkomend geval, ver-
gezeld van een subsidie-aanvraag.

Het basisdossier wordt voorgelegd aan de Geweste-
lijke Commissie. Deze brengt advies uit na de besturen
en organen te hebben geraadpleegd, waarvan de lijst is
vastgelegd in onderling akkoord tussen de gemach-
tigde ambtenaar en de voorzitter van de Gewestelijke
Commissie.

Deze besturen en organen brengen bun advies
binnen dertig dagen na de aanvraag van de Geweste-
lijke Commissie uit. Bij gebrek aan een advies binnen
die termijn, worden deze besturen en organen geacht
een gunstig advies te hebben gegeven.

De Gewestelijke Commissie brengt binnen zestig
dagen na ontvangst van het dossier advies uit. Bij
gebrek aan een advies binnen die termijn, wordt de
Gewestelijke Commissie geacht een gunstig advies te
hebben gegeven.

Het dossier en het advies van de Gewestelijke
Commissie worden overgemaakt aan de Executieve.

De Executieve keurt het basisdossier goed binnen
zestig dagen na ootvangst ervan. Deze goedkeuring
kan voorwaardelijk zijn.

Indien de Executieve binnen de voorgeschreven
termijn geen beslissing neemt, wordt het basisdossier
geacht te zijn goedgekeurd. Deze stilzwijgende goed-
keuring betekent echter niet dat de Executieve instemt
met de toekenning van subsidies. Hierover moet later
een uitdrukkelijke beslissing worden genomen.

Le conseil comoiuHa] designe un auteur de projet
agree qu'il charge de I'elaboration du plan communal
de developpement.

Le plan communal de developpement est precede
d'un dossier de base qui comporte :

1° la situation existante de fait et de droit;
2° 1'expose des objectifs et des priorites de developpe-

ment requis par les besoins a reneontrer;

3° 1'expose des moyens a mettre en oeuvre;

4° les mesures generales d'amenagement;
5° les relations avec les plans regionaux et commu-

naux(

Le dossier de base est accompagne, le cas echeant,
d'une demande d'octroi de subventions.

Le dossier de base est soumis a la Commission
regionale. Celle-ci rend son avis apres avoir consulte
les administrations et instances dont la liste est arretee
de commun accord par le fonctionnaire delegue et le
president de la Commission regionale.

Ces administrations et instances rendent leur avis
dans les trente jours de la demande de la Commission
regionale. A defaut d'avis dans ce delai, ces admini-
strations et instances sont reputees avoir emis un avis
favorable.

La Commission regionale emet son avis dans les
soixante jours de la reception du dossier. A defaut
d'avis dans ce delai, la Commission regionale est
reputee avoir emis un avis favorable.

Le dossier et 1'avis de la Commission regionale sont
transmis a I'Executif.

L'Executif approuve le dossier de base dans les
soixante jours de sa reception. Cette approbation peut
etre conditionnelle.

A defaut de decision de I'Executif dans le delai
present, le dossier de base est repute approuve.
Toutefois, 1'approbation implicite n'emporte pas
accord de I'Executif sur 1'octroi de subventions qui doit
faire 1'objet d'une decision expresse ulterieure.
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In bet geval dat de goedkeuring geweigerd wordt,
wordt de beslissing van de Executieve met redenen
omkleed.

Au cas ou 1'approbation est refusee, 1'arrete de
1'Executif est motive.

Artikel 39 Article 39

De gemeenteraad neemt voorlopig het ontwerp-plan
aan en onderwerpt het aan een openbaar onderzoek.
Dit onderzoek wordt aangekondigd zowel door aan-
plakking als door een bericht in het Belgisch Staatsblad
en in ten minste drie franstalige en drie nederlands-
talige dagbladen, die in het Gewest worden verspreid.

Het ontwerp-plan wordt vervolgens gedurende der-
tig dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Het
begin en het einde van deze termijn worden in de
aankondiging aangegeven.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen deze
termijn aan het college van burgemeester en schepe-
nen gericht en bij het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek gevoegd. Dit proces-verbaal wordt
binnen acht dagen na het verstrijken van de termijn
door het college opgesteld.

Le conseil communal adopte provisoirement Ie pro-
jet de plan et le soumet a enquete publique. Celle-ci
est annoncee tant par affiches que par un avis insere
dans le Moniteur beige et dans au moins trois journaux
de langue francaise et trois journaux de langue neer-
landaise diffuses dans la Region.

Le projet de plan est depose ensuite a la maison
communale, aux fins de consultation par le public,
pendant un delai de trente jours, dont le debut et la fin
sont precises dans Pannonce.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestre et echevins dans ce delai et
annexees au proces-verbal de cloture de 1'enquete.
Celui-ci est dresse par le college dans les huit jours de
1'expiration du delai.

Artikel 40 • Article 40

Het ontwerp-plan wordt samen met de bezwaren, de
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek binnen vijftien dagen na afsluiting van
het onderzoek aan de Gewestelijke Commissie voorge-
legd. Deze geeft haar advies binnen dertig dagen na
ontvangst van het dossier.

Bij gebrek aan een advies binnen die termijn, wordt
de Gewestelijke Commissie geacht een gunstig advies
te hebben gegeven.

De gemeenteraad kan, binnen zestig dagen na het
advies van de Gewestelijke Commissie, na kennis te
hebben genomen van de uitslag van het onderzoek en
van het advies, het plan definitief aannemen of besliri-
ten het te wijzigen.

In het eerste geval motiveert hij zijn beslissing op
ieder punt waaromtrent hij is afgeweken van het advies
van de Gewestelijke Commissie of van de bezwaren en
opmerkingen die ten tijde van het onderzoek zijn
gemaakt.

In het tweede geval wordt een nieuw onderzoek
ingesteld in de vorm en binnen de termijnen als
bepaald in artikel 39.

Le projet de plan est, avec les reclamations, les
observations et le proces-verbal de cloture de 1'en-
quete, soumis, dans les quinze jours de la cloture de
1'enquete, a la Commission regionale. Celle-ci emet
son avis dans les trente jours de la reception du
dossier.

A defaut d'avis dans ce d61ai, la Commission regio-
nale est reputee avoir emis un avis favorable.

Dans les soixante jours qui suivent 1'avis de la
Commission regionale, le conseil communal, apres
avoir pris connaissance des resultats de 1'enquete et de
1'avis, peut soit adopter definitivement le plan, soit
decider de le modifier.

Dans le premier cas, il motive sa decision sur chaque
point a propos duquel il s'est ecarte de 1'avis de la
Commission regionale ou des reclamations et observa-
tions emises lors de 1'enquete.

Dans le second cas, il est precede a une nouvelle
enquete dans les formes et delais prevus a 1'article 39.
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Artikel 41 Article 41

Het gemeentelijke ontwikkelingsplan wordt goedge-
keurd door de Executieve.

De Executieve verleent haar goedkeuring binnen
een termijn van drie maanden. Deze termijn kan door
een met redenen omkleed besluit met drie maanden
worden verlengd. Bij gebrek aan een beslissing van de
Executieve binnen de voorgeschreven termijnen,
wordt het plan geacht te zijn geweigerd.

Het besluit van de Executieve houdende weigering
van de goedkeuring wordt met redenen omkleed.

Het besluit van de Executieve houdende goedkeu-
ring van het plan wordt bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt, waarbij tevens het advies
van de Gewestelijke Commissie en de in artikel 9
bedoelde bijiage worden afgedrukt.

Het plan treedt in working vijftien dagen na deze
bekendmaking.

Binnen dezelfde tennijn ligt het volledige plan in het
gemeentehuis ter beschikking van de bevolking.

Le plan communal de developpement est approuve
par 1'Executif.

L'Executif accorde son approbation dans un delai de
trois mois. Ce delai peut etre prolonge de,trois mois
par arrete motive. A defaut de decision de 1'Executif
dans les delais presents, le plan est repute refuse.

L'arrete de 1'Executif refusant 1'approbation est
motive.

L'arrete de 1'Executif approuvant le plan est publie
par extrait au Moniteur beige, lequel reproduit en
meme temps 1'avis de la Commission regionale et
Tannexe visee a 1'article 9.

, Le plan entre en vigueur quinze jours apres cette
publication.

Dans le meme delai, le plan complet est mis a la
disposition du public a la maison communale.

Afdeling IV : : Wijzigingsprocedure Section IV : Procedure de modification

Artikel 42 Article 42

De gemeenteraad kan, mits toelating van de Execu-
tieve, of moet op verzoek van deze laatste het gemeen-
telijke ontwikkelingsplan wijzigen.

Wanneer de wijziging geen gevolgen heeft voor de
bodembestemming, neemt de gemeenteraad de wijzi-
ging aan nadat de Gewestelijke Commissie hierover
advies heeft uitgebracht binnen dertig dagen na ont-
vangst van het plan met de voorgestelde wijzigingen.
Voor het overige gaat men tewerk zoals bepaald bij
artikel 41.

Wanneer de beoogde wijziging gevolgen heeft voor
de bodembestemming, wordt tewerk gegaan overeen-
komstig de voorschriften in af deling III.

Le conseil communal peut, moyennant autorisation
de 1'Executif, ou doit, a la demande de celui-ci,
modifier le plan communal de developpement.

Lorsque la modification n'a pas d'effets sur 1'affecta-
tion du sol, le conseil communal adopte la modifica-
tion apres avis de la Commission regionale, emis dans
les trente jours de la reception du plan modificatif.
Pour le surplus, il est precede dans les formes prevues
a 1'article 41.

Lorsque la modification envisagee a des effets sur
1'affectation du sol, il est precede conformement aux
regles prevues a la section III.

Afdeling V : Gevolgen van het plan

Artikel 43,

Het plan heeft bindende kracht en verordenende
waarde inzake de bepalingen die betrekking hebben
op de bodembestemming. Deze bepalingen worden in
het plan vermeld. . -.

' Voor het overige is het plan richtinggevend.

Section V : Effets du plan

Article 43

Le plan a force obligatoire et valeur reglementaire
dans ses dispositions relatives a 1'affectation du sol.
Ces dispositions sont precisees dans le plan.

U est indicatif pour le surplus.



A-108/1- 90/91 - 146 - A-108/1 - 90/91

Het toekennen van hulp aan natuurlijke, dan wel
privaat- of publieki'echtelijke personen mag slechts
gebeuren in naleving van de bepalingen van het plan,
ook die met' richtinggevende waarde.

Het gemeentelijke ontwikkelingsplan verliest zijn
uitwerking op het einde van het jaar dat volgt op de
volledige vernieuwing van de gemeenteraad, met uit-
zondering van de bepalingen die betrekking hebben op
de bodembestemming.

Toutefois, 1'octroi d'aides a des personnes physiques
ou morales, privees ou publiques, ne peut se faire que
dans Ie respect des dispositions du plan, meme indica-
tives.

Le plan communal de developpement cesse d'operer
ses effets au terme de 1'annee qui suit le renouvelle-
ment complet du conseil communal, a 1'exception des
dispositions relatives a 1'affectation du sol.

Artikel 44

Het besluit waarmee de Executieve het plan goed-
keurt, vermeldt en heft de bepalingen van de van
kracht zijnde bijzondere bestemmingsplannen op, die
niet met dit plan overeenstemmen.

Article 44

L'arrete de 1'Executif approuvant le plan abroge les
dispositions non conformes, qu'il enumere, des plans
particuliers d'affectation du sol en vigueur.

HOOFDSTUK IV

BIJZONDER
BESTEMMINGSPLAN

CHAPITRE IV

DU PLAN PARTICULIER
D'AFFECTATION DU SOL

Afdeling I : Algemeen

Artikel 45

Eike gemeente van het Gewest neemt hetzij uit
eigen beweging, hetzij binnen de termijn die haar door
de Executieve wordt opgelegd, bijzondere bestem-
mingsplannen aan.

Afdeling II : Inhoud

Artikel 46

Het bijzondere bestemmingsplan geeft een nadere
omschrijving van het gewestelijke ontwikkelingsplan,
het gewestelijke bestemmingsplan en het gemeente-
lijke ontwikkelingsplan en vult ze aan. Het beschrijft
voor het gedeelte van het gemeentelijke grondgebied
dat het bestrijkt :
1° de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
2° de gedetailleerde bestemming van de verschillende

gebieden en de bepalingen die hierop betrekking
hebben;

3° de voorschriften met betrekking tot de plaatsing,
de omvang en de esthetische aard van de gebou-
wen;

4° het trace van de verkeerswegen en de voorschriften
die erop betrekking hebben.

Section I"': Generalites

Article 45

Chaque commune de la Region adopte, soit d'initia-
tive, soit dans le delai qui lui est impose par 1'Executif,
des plans particuliers d'affectation du sol.

Section II: Contenu

Article 46

Le plan particulier d'affectation du sol precise en les
completant le plan regional de developpement, le plan
regional d'affectation du sol et le plan communal de
developpement. II indique, pour la partie du territoire
communal qu'il determine :

1° la situation existante de fait et de droit;
2° 1'affectation detainee des diverses zones et les

prescriptions qui s'y rapportent;

3° les prescriptions relatives a 1'implantation, au
volume et a 1'esthetique des constructions;

4° le trace des voies de communication et les prescrip-
tions qui s'y rapportent.
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Het plan wordt vergezeld van een memorie van
toelichting, zonder verordenende waarde, en van de
vereiste documenten bij toepassing van de bepalingen
betreffende de milieu-effectenbeoordeling van
bepaalde openbare en particuliere projecten.

De Executieve stelt de nadere regels voor de uitvoe-
ring van dit artikel vast.

Le plan est accompagne d'un expose des motifs, sans
valeur reglementaire et des documents requis en
application des dispositions relatives a 1'evaluation des
incidences de certains projets publics et prives sur
1'environnement.

L'Executif arrete les modalites d'execution du pre-
sent article.

Artikel 47 Article 47

Het bijzondere bestemmingsplan mag afwijken van
het gewestelijke ontwikkelingsplan, het gewestelijke
bestemmingsplan en het gemeentelijke ontwikkelings-
plan die van kracht zijn mits hiertoe voldoende gron-
dige redenen zijn en onder de volgende voorwaarden :
1° het mag geen afbreuk doen aan de wezenlijke

gegevens van de gewestelijke plannen en van het
gemeentelijk ontwikkelingsplan;

2" de afwijking moet gegrond zijn op nieuwe economi-
sche, sociale, culturele of milieubehoeften die niet
bestonden op het ogenblik dat deze plannen wer-
den vastgesteld of goedgekeurd;

3° er moet worden aangetoond dat de nieuwe bestem-
ming beantwoordt aan de bestaande feitelijke
mogelijkheden tot aanleg.

In dergelijk geval houden de bepalingen van de
plannen waarvan wordt afgeweken op te gelden.

Le plan particulier d'affectation du sol peut deroger
au plan regional de developpement, au plan regional
d'affectation du sol et au plan communal de develop-
pement en vigueur moyennant due motivation et aux
conditions suivantes :
1° il ne peut etre porte atteinte aux donnees essentiel-

les des plans regionaux et du plan communal de
developpement;

2° la derogation doit etre motivee par des nouveaux
besoms economiques, sociaux, culturels ou d'envi-
ronnement, qui n'existaient pas au moment ou ces
plans ont ete adoptes ou approuves;

3° il doit etre demontre que 1'affectadon nouvelle
repond aux possibilites d'amenagement existantes
de fait.

En pareil cas, les dispositions des plans auxquelles il
est deroge cessent de produire leurs effets.

AfdeKng III: Uitwerkingsprocedure Section in : Procedure d'elaboration

Artikel 48 '. Article 48

De gemeenteraad duidt een erkend ontwerpen aan
en belast hem met het opmaken van een bijzonder
bestemmingsplan.

Het bijzonder bestemmingsplan wordt voorafgegaan
door een basisdossier dat het volgende omvat :
1° de omtrek van het plan;
2° de bestaande rechts- en feitelijke toestand;
3° een uiteenzetting van de doelstellingen van de

voorgestelde ordening in overeenstemming met de
behoeften waaraan moet worden voldaan;

4° een schema van de bestemmingen;
5° een uiteenzetting van de voorschriften die nodig

zijn om de doelstellingen te bereiken;
6° een milieu-effectennota die vereist is bij toepassing

van de bepalingen betreffende de milieu-effecten-
beoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten.

Le conseil communal designe un auteur de projet
agree qu'il charge de Felaboration d'un plan particulier
d'affectation du sol.

Le plan particulier d'affectation du sol est precede
d'un dossier de base qui comporte :
1° le perimetre du plan;
2° la situation existante de fait et de droit;

3° 1'expose des objectifs, motives par les besoins S
rencontrer, de 1'amenagement projete;

4° un schema des affectations;
5° 1'expose des prescriptions essentielles a la realisa-

tion des objectifs;
6° une note d'incidences requise en application des

dispositions relatives a revaluation des incidences
de certains projets publics et prives sur 1'environne-
ment.
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7° in voorkomend geval, de voorziene omtrek van het
onteigeningsplan dat het bijzonder bestemmings-
plan vergezelt met het oog op een goedkeuring
gelijktijdig met het bestemmingsplan;

8° het verband met de hogere plannen.

Het basisdossier wordt, in voorkomend geval, ver-
gezeld van een subsidie-aanvraag.

Het basisdossier wordt voorgelegd aan de overieg-
commissie. Deze brengt advies uit na de besturen en
organen te hebben geraadpleegd, waarvan de lijst is
vastgelegd in onderling akkoord tussen de gemach-
tigde ambtenaar en de voorzitter van de overlegcom-
missie.

Deze besturen en organen brengen hun advies
binnen dertig dagen na de aanvraag van de overleg-
commissie uit. Bij gebrek aan een advies binnen die
termijn, worden deze besturen en organen geacht een
gunstig advies te hebben gegeven.

De overlegcommissie brengt binnen zestig dagen na
ontvangst van het dossier advies uit. Bij gebrek aan
een advies binnen die termijn, wordt de overlegcom-
missie geacht een gunstig advies te hebben gegeven.

Het dossier en het advies van de overlegcommissie
worden overgemaakt aan de Executieve.

i
De Executieve keurt het basisdossier goed binnen

zestig dagen na ontvangst ervan. Deze goedkeuring
kan voorwaardelijk zijn.

Indien de Executieve binnen de voorgeschreven
termijn geen beslissing neemt, wordt het basisdossier
geacht te zijn goedgekeurd. Deze stilzwijgende goed-
keuring betekent echter niet dat de Executieve met de
toekenning van subsidies instemt. Hierover moet later
een uitdrukkelijke beslissing worden genomen.

In het geval dat de goedkeuring geweigerd wordt,
wordt de beslissing van de Executieve met redenen
omkleed .

7° s'il echet, Ie perimetre projete du plan d'expropria-
tion accompagnant Ie plan particulier d'affectation
du sol en vue de son approbation simultanee au
plan particulier;

8° les relations avec les plans superieurs.

Le dossier de base est accompagne, Ie cas echeant,
d'une demande d'octroi de subventions,

Le dossier de base est soumis a la commission de
concertation. Celle-ci rend son avis apres avoir con-
suite les administrations et instances dont la liste est
arretee de commun accord par le fonctionnaire dele-
gue et le president de la commission de concertation.

Ces administrations et instances rendent leur avis
dans les trente jours de la demande de la commission
de concertation. A defaut d'avis dans ce delai, ces
administrations et instances sont reputees avoir emis
un avis favorable.

La commission de concertation emet son avis dans
les soixante jours de la reception du dossier. A defaut
'd'avis dans ce delai, la commission de concertation est
reputee avoir emis un avis favorable.

Le dossier et 1'avis de la commission de concertation
sont transmis a 1'Executif.

L'Executif approuve le dossier de base dans les
soixante jours de sa reception. Cette approbation peut
etre conditionnelle.

A defaut de decision de 1'Executif dans le delai
prescrit, le dossier de base est repute approuve.
Toutefois, 1'approbation implicite n'emporte pas
accord de 1'Executif sur 1'octroi de subventions qui doit
faire 1'objet d'une decision expresse ulterieure.

Au cas ou 1'approbation est refusee, 1'arrete de
1'Executif est motive.

Artikel49 " . Article 49

De gemeenteraad kan om het opmaken van een
bijzonder bestemmingsplan voor de omtrek die zij
hebben vastgesteld, worden verzocht door :
1° een derde van de personen die ten minste achttien

jaar oud zijn en binnen die omtrek en in de
belendende huizenblokken wonen;

2° de eigenaars die de helft van de oppervlakte van de
terreinen binnen die omtrek bezitten.

Peuvent demander au conseil communal d'elaborer
un plan particulier d'affectation du sol pour le perime-
tre qu'ils ont determine :
1° un tiers des personnes agees de dix-huit ans au

moins, domiciliees dans ce perimetre et dans les
ilots contigus;

2° les proprietaires de la moitie de la superficie des
terrains contenus dans de perimetre.
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De aanvraag, die bij een ter post aangetekende brief »
aan het college van burgemeester en schepenen wordt
gericht, dient in elk geval het volgende te omvatten :
1° de opgave van de omtrek van het voorgestelde

plan;
2° een uiteenzetting van de behoeften waaraan moet

worden voldaan en van de doeleinden van de
geplande ordening in verhouding tot die behoeften.

Het college van burgemeester en schepenen legt de
aanvraag uiterlijk drie maanden na de indiening ervan
aan de gemeenteraad voor.

Indien de gemeenteraad de aanvraag verwerpt,
wordt zijn beslissing met redenen omkleed. Willigt hij
haar in, dan wordt de procedure voortgezet.

La demande, adressee au college des bourgmestre et
echevins, par pli recommande a la poste, doit compor-
ter en tout cas :
1° Vindication du perimetre du plan propose;

2° un expose des besoins a satisfaire et des objectifs de
1'amenagement projete en relation avec ces
besoins.

Le college des bourgmestre et echevins, soumet la
demande au conseil communal au plus tard trois mois
apres le depot de celle-ci.

Si le conseil communal rejette la demande, sa
decision est motivee. S'il 1'accepte, la procedure est
poursuivie.

Artikel 50 Article 50

De gemeenteraad neemt vooriopig het ontwerp-plan
aan en onderwerpt het aan een openbaar onderzoek.
Dit onderzoek wordt aangekondigd zowel door
aanplakking als door een bericht in het Belgisch
Staatsblad en in tenminste drie franstalige en drie
nederlandstalige dagbladen die in het Gewest worden
verspreid.

Het ontwerp-plan-wordt vervolgens gedurende der-
tig dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Het
begin en het einde van deze termijn worden in de
aankondiging aangegeven.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen deze
termijn aan het college van burgemeester en schepe-
nen gericht en bij het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek gevoegd. Dit proces-verbaal wordt
binnen acht dagen na het verstrijken van de termijn
door het college opgesteld.

Le conseil communal adopte provisoirement le pro-
jet de plan et le soumet a enquete publique. Celle-ci
est annoncee tant par affiches que par un avis insere
dans le Moniteur beige et dans au moins trois journaux
de langue francaise et trois journaux de langue neer-
landaise diffuses dans la Region.

Le projet de plan est depose ensuite a la maison
communale, aux fins de consultation par le public,
pendant un delai de trente, jours, dont le debut et la fin
sont precises dans 1'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestre et echevins dans ce delai et
annexees au proces-verbal de cloture de 1'enquete.
Celui-ci est dresse par le college dans les huit jours de
1'expiration du delai.

Artikel 51 Article 51

Het ontwerp-plan wordt samen met de bezwaren, de
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek binnen vijftien dagen na sluiting van het
onderzoek aan de overlegcommissie voorgelegd. Deze
geeft haar advies binnen de vijfenveertig dagen na de
sluiting van het onderzoek. Bij gebrek aan een advies
binnen die termijn, wordt de overlegcommissie geacht
een gunstig advies te hebben gegeven.

De gemeenteraad kan, binnen zestig dagen na het
advies van de overlegcommissie, na kennis te hebben
genomen van de uitslag van het onderzoek en van het
advies, het plan definitief aannemen ofbesluiten het te
wijzigen.

Le projet de plan est, avec les .reclamations, les
observations et le proces-verbal de cl6ture de 1'en-
quete, soumis, dans les quinze jours de la cloture de
1'enquete, a la commission de concertation. Celle-ci
emet son avis dans les quarante-cinq jours de la cloture
de 1'enquete. A defaut d'avis dans ce delai, la commis-
sion de concertation est reputee avoir emis un avis
favorable.

Dans les soixante jours qui suivent 1'avis de la
commission de concertation, le conseil communal,
apres avoir pris connaissance des resultats de 1'enquete
et de 1'avis, peut soit adopter definitivement le plan,
soit decider de le modifier.
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In het eerste geval wordt zijn beslissing met redenen
omkleed op ieder punt waaromtrent hi] is afgeweken
van het advies van de overlegcommissie of van de
bezwaren en opmerkingen die ten tijde van het onder-
zoek zijn gemaakt.

In het tweede gevaf wordt een nieuw onderzoek
ingesteld in de vorm en binnen de termijnen als
bepaald in artikel 50.

* Dans Ie premier cas, il motive sa decision sur chaque
point a propos duquel il s'est ecarte de 1'avis de la
commission de concertation ou des reclamations et
observations emises lors de 1'enquete.

Dans Ie second cas, il est precede a une nouvelle
enquete dans les formes et delais prevus a 1'article 50.

Artikel 52 Article 52

Het bijzondere bestemmingsplan wordt goedge-
keurd door de Executieve. Deze kan haar goedkeuring
van een bijzonder bestemmingsplan van het voorieg-
gen van een onteigeningsplan afhankelijk maken.

De Executieve verleent haar goedkeuring binnen
een termijn van drie maanden. Deze termijn kan door
een met redenen omkleed besluit met drie maanden
worden verlengd. Bij gebrek aan een beslissing van de
Executieve binnen de voorgeschreven termijnen,
wordt het plan geacht te zijn geweigerd.

Het besluit van de Executieve houdende weigering
van de goedkeuring wordt met redenen omkleed.

Het besluit houdende goedkeuring wordt bij uittrek-
sel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Het plan treedt in werking vijftien dagen na deze
bekendmaking.

Binnen dezelfde termijn ligt het volledige plan in het
gemeentehuis ter beschikking van de bevolking.

Le plan particulier d'affectation du sol est approuve
par 1'Executif. Celui-ci peut subordonner 1'approba-
tion d'un plan particulier d'affectation du sol a la
production d'un plan d'expropriation.

L'Executif accorde son approbation dans un d61ai de
trois mois. Ce delai peut etre prolonge de trois mois
par arrete motive. A defaut de decision de 1'Executif
dans les delais prescrits, le plan est repute refuse.

L'arrete de 1'Executif refusant 1'approbation est
motive.

L'arrete d'approbation est public par extrait au
Moniteur beige.

Le plan entre en vigueur quinze jours apres cette
publication.

Dans le meme delai, le plan complet est mis a la
disposition du public a la maison communale.

Afdeling IV : Wijzigingsprocedure

Artikel 53

De gemeenteraad kan uit eigen beweging of op een
verzoek, geformuleerd overeenkomstig de bepalingen
van artikel 49, een bijzonder bestemmingsplan wijzi-
gen volgens de regels bepaald in artikel 48.

De bepalingen tot regeling van het opmaken van de
bijzondere bestemmingsplannen gelden voor de wijzi-
ging ervan.

Section IV : Procedure de modification

Article 53

Le conseil communal peut soit d'initiative, soit sur
une demande formulee conformement aux dispositions
de 1'article 49, modifier un plan particulier d'affecta-
tion du sol selon les regles prevues ^ 1'article 48.

Les dispositions reglant 1'etablissement des plans
particuliers d'affectation du sol sont applicables ^ leur
modification.

Afdeling V : Opmaak en wijziging op initiatief
van de Executieve

Artikel 54

De Executieve kan tot het opmaken van een bijzon-
der bestemmingsplan besluiten :

Section V : Etablissement et modification
a 1'initiative de 1'Executif

Article 54

L'Executif peut decider 1'etablissement d'un plan
particulier d'affectation du sol:
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1° in de omtrek van de in artikel 17 bedoelde priori-
taire interventiegebieden van bet Gewest;

2° ter wijziging of ter vernietiging van een
verkavelingsvergunning die niet overeenstemt met
plannen die later van kracht zijn geworden, of die
in tegenstrijd is met werken van openbaar nut.

1° dans Ie perimetre des zones d'intervention priori-
taire de la Region visees a 1'article 17;

2° en vue de modifier ou d'annuler un permis de lotir
non conforme aux plans entres posterieurement en
vigueur ou s'opposant a^ des travaux d'interet
public.

Artikel 55 Article 55

De Executieve kan eveneens beslissen een bijzonder
bestemmingsplan te wijzigen wanneer een van de vol-
gende voorwaarden is vervuld :
1° het plan stemt niet meer overeen met het geweste-

lijke ontwikkelingsplan, het gewestelijke bestem-
mingsplan of het gemeentelijke ontwikkelingsplan,
die van kracht zijn;

2° het plan is in tegenstrijd met werken van openbaar
nut;

3° het plan bevindt zich in een in artikel 17 bedoelde
prioritair interventiegebied van het Gewest.

De Executieve kan eveneens besluiten een bijzonder
bestemmingsplan te wijzigen met als gevolg de vernie-
tiging of de wijziging van een verkavelingsvergunning
die met de in het eerste lid bedoelde gevallen overeen-
stemt.

L'Executif peut egalement decider la modification
d'un plan particulier d'affectation du sol si une des
conditions suivantes se trouve remplie :
1° Ie plan n'est plus conforme au plan regional de

developpement, au plan regional d'affectation du
sol ou au plan communal de developpement en
vigueur;

2° Ie plan s'oppose a des travaux d'interet public;

3° Ie plan se trouve dans une zone d'intervention
prioritaire de la Region visee a 1'article 17.

L'Executif peut de meme decider la modification
d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour
effet d'annuler ou de modifier un' permis de lotir
repondant aux cas vises a I'alinea I".

Artikel 56

Wanneer de Executieve besluit een bijzonder
bestemmingsplan op te maken of te wijzigen, verzoekt
zij bij een met redenen omkleed besluit de gemeente-
raad op te treden overeenkomstig artikelen 48, 50, 51
en 52.

Article 56

Lorsque 1'Executif decide 1'etablissement ou la
modification d'un plan particulier d'affectation du sol,
il invite Ie conseil communal, par arrete motive, a y
proceder conformement aux articles 48, 50, 51 et 52.

Artikel 57 Article 57

Wanneer de gemeenteraad het verzoek van de
Executieve heeft verworpen of niet beantwoordt bin-
nen de termijn die hem wordt opgelegd, dan kan de
Executieve zich in de plaats van de gemeenteraad
stellen o,m het bijzondere bestemmingsplan op te
maken of te wijzigen.

De Executieve duidt hiervoor een ontwerper aan,
die belast is met het opstellen van een basisdossier
overeenkomstig het tweede lid van artikel 48.

Het basisdossier wordt op initiatief van.de Execu-
tieve aan de overiegcommissie voorgelegd. Deze
brengt advies uit na de besturen en organen te hebben
geraadpleegd, waarvan de lijst is vastgelegd in onder-
ling akkoord tussen de gemachtigde ambtenaar en de
voorzitter van de overiegcommissie.

Dans Ie cas ou Ie conseil communal a rejete ou n'a
pas repondu a 1'invitation de 1'Executif dans Ie delai
qui lui est impose, celui-ci peut se substituer a lui pour
elaborer ou modifier Ie plan particulier d'affectation
du sol.

L'Executif designe un auteur de projet, charge
d'elaborer un dossier de base conformement a. 1'alinea
2 de 1'article 48.

Ce dossier de base est soumis, a 1'initiative de
1'Executif, a la commission de concertation qui rend
son avis apres avoir consulte les administrations et
instances dont la liste est arretee par Ie fonctionnaire
delegue apres avis du president de la commission de
concertation.
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Deze besturen en organen brengen bun advies
binnen dertig dagen na de aanvraag van de overieg-
commissie uit. Bij gebrek aan een advies binnen die
termijn, worden deze besturen en organen geacht een
gunstig advies te hebben gegeven.

De overiegcommissie brengt binnen zestig dagen na
ontvangst van het dossier advies uit. Bij gebrek aan
een advies binnen die termijn, wordt de overiegcom-
missie geacht een gunstig advies te hebben gegeven.

Ces administrations et instances rendent leur avis
dans les trente jours de la demande de la commission
de concertation. A defaut d'avis dans ce delai, ces
administrations et instances sont reputees avoir emis
un avis favorable.

La commission de concertation emet son avis dans
les soixante jours de la reception du dossier. A defaut
d'avis dans ce delai, la commission de concertation est
reputee avoir emis un avis favorable.

Artikel 58 Article 58

De Executieve neemt voorlopig het ontwerp-plan of
het ontwerp-plan tot wijziging aan en onderwerpt het
aan een openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt
aangekondigd zowel door aanplakking als door een
bericht in het Belgisch Staatsblad en in tenminste drie
franstalige en drie nederlandstalige dagbladen die in
het Gewest worden verspreid.

Het ontwerp-plan wordt vervolgens gedurende der-
tig dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Het
begin en het einde van deze termijn worden in de
aankondiging aangegeven.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen deze
termijn aan de Executieve gericht en gevoegd bij het
proces-verbaal van sluiting van het onderzoek dat door
de Executieve wordt opgesteld.

L'Executif adopte provisoirement Ie projet de plan
ou de plan modificatif et Ie soumet a enquete publique.
Celle-ci est annoncee tant par affiches que par un avis
insere au Moniteur beige et dans au moins trois
journaux de langue francaise et trois journaux de
langue neerlandaise diffuses dans la Region..

Le projet de plan est depose ensuite a la maison
communale, aux fins de consultation par le public,
pendant un delai de trente jours, dont le debut et la fin
sont precises dans 1'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees a
1'Executif dans ce delai et annexees au proces-verbal
de cloture de 1'enquete, dresse par 1'Executif.

Artikel 59 Article 59

Het ontwerp-plan wordt samen met de bezwaren, de
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek aan de overiegcommissie voorgelegd.
Deze geeft haar advies binnen vijfenveertig dagen na
ontvangst van het dossier.

Bij gebrek aan een advies binnen die termijn, wordt
de overiegcommissie geacht een gunstig advies te
hebben gegeven.

De Executieve heeft, na het advies van de overieg-
commissie, zestig dagen tijd om kennis te nemen van
de resultaten van het onderzoek en van het advies.

Le projet de plan est soumis, avec les reclamations,
les observations et le proces-verbal de cloture de
1'enquete, a la commission de concertation. Celle-ci
emet son avis dans les quarante- cinq jours de la
reception du dossier.

A defaut d'avis dans ce delai, la commission de
concertation est reputee avoir emis un avis favorable.

Dans les soixante jours qui suivent 1'avis de la
commission de concertation, 1'Executif prend connais-
sance des resultats de 1'enquete et de 1'avis.

Artikel 60

§ 1. Wanneer de Executieve het plan defmitief
vaststelt, motiveert zij haar beslissing op ieder punt
waaromtrent zij is afgeweken van het advies van de
overiegcommissie of van de bezwaren en opmerkingen
die ten tijde van het onderzoek zijn gemaakt.

Article 60

§ 1. Si 1'Executif arrete definitivement le plan, il
motive sa decision sur chaque point a propos duquel il
s'ecarte de 1'avis de la commission de concertation ou
des reclamations et observations emises lors de 1'en-
quete.
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Het bijzondere bestemmingsplan treedt in werking
vijftien dagen nadat bet bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad is bekendgemaakt.

Binnen dezelfde termijn Ugt het volledige plan iD het
gemeentehuis ter beschikking van de bevolking.

§ 2. Indien de Executieve besluit het plan te wijzi-
gen, wordt een nieuw onderzoek ingesteld in de vorm
en binnen de termijnen als bepaald in de artikelen 58
en 59.

Afdeling VI: Gevolgen van het plan

Artikel 61

Alle bepalingen van het bijzondere bestemmings-
plan hebben bindende kracht en verordenende
waarde.

Artikel 62

Wanneer het bijzondere bestemmingsplan door de
Executieve wordt vastgesteld of goedgekeurd, is de
gemeente ontslagen van eike andere wettelijke vorm-
vereiste inzake rooiplannen.

Le plan particulier d'affectation du sol entre en
vigueur quinze jours apres sa publication par extrait au
Moniteur beige.

Dans le meme delai, le plan complet est mis a la
disposition du public a la maison communale.

§ 2. Si 1'Executif decide de modifier le plan, il est
precede a une nouvelle enquete dans les formes et
delais prevus aux articles 58 et 59.

Section VI: Effets du plan

Article 61

Le plan particulier d'affectation du sol a force
obligatoire et valeur reglementaire en toutes ses dispo-
sitions.

Article 62

Lorsque le plan particulier d'affectation du sol est
adopte ou approuve par 1'Executif, la commune est
dispensee de toute autre formalite legale en matiere de
plans d'alignement.

HOOFDSTUK V

ONTEIGENING EN VERGOEDING

Afdeling I : Beginsel

Artikel 63

De verkrijging van onroerende goederen, vereist
voor de uitvoering van de in deze ordonnantie
bepaalde plannen, kan steeds plaatshebben door ont-
eigening ten algemenen nutte.

Ongeacht de bepalingen die andere overheden toe-
laten te onteigenen, kunnen als onteigenende instan-
ties optreden : het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
de gemeenten van het Gewest en de openbare instel-
lingen alsmede de organen die van het Gewest afhan-
gen en bij ordonnantie bevoegd verklaard zijn om ten
algemenen nutte te onteigenen.

Afdeling 11 : Procedure

Artikel 64

Om de nodige onteigeningen voor de uitvoering
van een plan te verrichten, moet de onteigenende
instantie in het bezit zijn van een door de Executieve
goedgekeurd onteigeningsplan dat geheel of gedeelte-
lijk toepasselijk is op het in het plan afgebeelde
grondgebied.

CHAPITRE V
DES EXPROPRIATIONS ET

INDEMNITES

Section I" : Principe

Article 63

Toutes les acquisitions d'immeubles necessaires a la
realisation des prescriptions des plans definis par la
presente ordonnance, peuvent etre realisees par la
voie de 1'expropriation pour cause d'utilite publique.

Sans prejudice des dispositions habilitant d'autres
autorites a exproprier, peuvent agir comme pouvoir
expropriant : la Region de BruxeIles-Capitale, les
communes de la Region et les etablissements publics et
organismes dependant de la Region et habilites par
ordonnance a exproprier pour cause d'utilite publique.

Section n : Procedure

Article 64

Pour proceder aux expropriations necessaires a la
realisation d'un plan, le pouvoir expropriant doit etre
en possession d'un plan d'expropriation approuve par
1'Executif et s'appliquant a tout ou partie du territoire
figure au plan.
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Wanneer de onteigening in bet kader van de uitvoe-
ring van een bijzonder bestemmingsplan wordt gevor-

, derd, kan het besluit van de Executieve tegelijk op het
bijzondere plan en het desbetreffende onteigenings-
plan betrekking hebben.

Lorsque 1'expropriation est poursuivie dans Ie cadre
de la realisation d'un plan particulier d'affectation du
sol, 1'arrete de 1'Executif peut concerner simultane-
ment Ie plan particulier et Ie plan d'expropriation qui
s'y rapporte.

Artikel 65 Article 65

Het onteigeningsplan moet de omtrek van de te
onteigenen percelen aangeven, afzonderlijk of tot
stroken samengevoegd, met kadastrale vermelding van
de sectie, de nummers, de grootte en de aard der
percelen, evenals van de naam der eigenaars.

Het moet eveneens de onteigenende instantie(s)
vermelden.

Wat de te voeren werken en onroerende verrichtin-
gen betreft, kan het onteigeningsplan zich tot het
overnemen van de voorschriften van het plan beper-
ken.

Le plan d'expropriation doit indiquer Ie perimetre
des immeubles b exproprier, isoles ou groupes en
zones, avec mention, d'apres le cadastre, de la section,
des numeros, de la contenance et de la nature des
parcelles, ainsi que du nom des proprietaires.

II doit egalement indiquer le ou les pouvoirs exprop-
riants.

En ce qui concerne les travaux et operations immo-
bilieres a realiser, il peut se borner a reproduire les
dispositions du plan.

Artikel 66 Article 66

Wanneer het onteigeningsplan terzelfdertijd met het
bijzondere bestemmingsplan wordt onderworpen aan
de formaliteiten, bepaald voor het opmaken van dit
plan, worden de eigenaars van de goederen, gelegen
binnen de omtrek van de te onteigenen percelen,
persoonlijk, schriftelijk en in hun woonplaats in kennis
gesteld dat het plan in het gemeentehuis ter inzage ligt.

Wanneer het onteigeningsplan na het bijzondere
bestemmingsplan wordt opgemaakt of wanneer het in
uitvoering van een ander plan wordt aangenomen,
wordt het aan een onderzoek onderworpen in de vorm
en binnen de termijnen bepaald in de artikelen 3 tot 6
van de wet van 27 mei 1870, houdende vereenvoudi-
ging van de administratieve formaliteiten inzake ont-
eigening ten algemenen nutte.

Wordt tot de onteigening door een andere instantie,
openbare instelling of lichaam dan de gemeente waar
de goederen gelegen zijn besloten, dan komen de
kosten van het door de gemeente gedane openbaar
onderzoek ten laste van de onteigenaar.

Lorsque le plan d'expropriation est soumis en meme
temps que le plan particulier d'affectation du sol aux
formalites prevues pour 1'elaboration de ce dernier, les
proprietaires des biens compris dans le perimetre des
immeubles a exproprier sont avertis individuellement,
par ecrit et a domicile, du dep6t du projet a la maison
communale.

Lorsque le plan d'expropriation est dresse posterieu-
rement' au plan particulier d'affectation du sol ou
lorsqu'il est pris en execution d'un autre plan, il est
soumis a enquete dans les formes et delais prevus aux
articles 3 et 6 de la loi du 27 mai 1870, portant
simplification des formalites administratives en
matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique.

Si 1'expropriation est decidee par un autre pouvoir,
etablissement public ou organisme que la commune ou
sont situes les biens, les frais de 1'enquete publique
faite par la commune sont a la charge de 1'expropriant.

Artikel 67

Wanneer de onteigening wordt gevorderd met het
oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van
een gewestelijk ontwikkelingsplan, van een gewestelijk
bestemmingsplan of van een gemeentelijk ontwikke-
lingsplan, dan wordt het onteigeningsplan voor de
beslissing van de Executieve aan de Gewestelijke
Commissie ter advies voorgelegd.

Article 67

Lorsque 1'expropriation est poursuivie en vue de la
realisation des objectifs d'un plan regional de develop-
pement, d'un plan regional d'affectation du sol ou d'un
plan communal de developpement, le plan d'expropri-
ation est soumis, avant la decision de 1'Executif, a
1'avis de la Commission regionale.
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Wanneer de onteigening wordt gevorderd met het
oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van
een bijzonder bestemmingsplan, wordt het onteige-
ningsplan, voor de beslissing van de Executieve aan de
overiegcommissie ter advies voorgelegd.

Lorsque 1'expropriation, est poursuivie en vue de la
realisation des objectifs d'un plan particulier d'affecta-
tion du sol. Ie plan d'expropriation est soumis, avant la
decision de 1'Executif, a 1'avis de la commission de
concertation.

Artikel 68

Wanneer de onteigenaar in het bezit is van een
onteigeningsplan, welk door de Executieve goedge-
keurd werd, is hij ontheven van de administratieve
formaliteiten die door alle andere wettelijke bepalin-
gen op de onteigeningen ten algemenen nutte zijn
voorgeschreven.

Article 68

Lorsque I'expropriant est en possession d'un plan
d'expropriation approuve par 1'Executif, il est dispense
de 1'accomplissement des formalites administratives
prescrites par toutes autres dispositions legales sur
rexpropriation pour cause d'utilite publique.

Artikel 69 Article 69

Op verzoek van de onteigenende instantie worden
de aankoopcomite's van onroerende goederen inge-
steld bij de Minister van Financien, belast met het
doen van alle aankopen en onteigeningen van percelen
ter uitvoering van de plannen, evenals met het sluiten
van alle overeenkomsten voor de ruilverkaveling ofde
herverkaveling van grondeigendommen. Die comite's,
alsmede de ontvangers van de Domeinen zijn, onge-
acht de onteigenende instanties, bevoegd om de krach-
tens de plannen van aanleg aangekochte of onteigende
percelen zonder bijzondere formaliteiten openbaar of
onderhands te verkopen. Van de in dit artikel
bedoelde akten kunnen grossen worden afgegeven.

De voorzitters van de aankoopcomite's zijn bevoegd
om de onteigende instantie of instelling in rechte te
vertegenwoordigen.

A la demande du pouvoir expropriant, les comites
d'acquisition d'immeubles institues aupres du Ministre
des Finances sont charges de toutes les acquisitions et
expropriations d'immeubles a effectuer pour 1'execu-
tion des plans de meme que de la conclusion de tous
accords destines a^ realiser Ie remembrement ou Ie
relotissement de bien-fonds. Quel que soit Ie pouvoir
expropriant, lesdits comites ainsi que les receveurs des
Domaines ont qualite pour proceder, sans formalites
speciales a la vente publique ou de gre a gre des
immeubles acquis ou expropries en vertu des plans. D
peut etre delivre des grosses des actes vises au present
article.

Les presidents des comites d'acquisition sont compe-
tents pour representer en justice Ie pouvoir ou 1'orga-
nisme expropriant.

Afdeling ni : Vergoedingen Section in : Indenmites

Artikel 70 Article 70

Bij het bepalen van de waarde van het onteigende
perceel wordt geen rekening gehouden met de waarde-
vermeerdering of -vermindering die voortvloeit uit de
voorschriften van een van de in artikel 2 bedoelde
plannen voor zover de onteigening met het oog op de
uitvoering van de ordening van dit plan wordt gevor-
derd.

Bij het bepalen van de waarde wordt eveneens geen
rekening gehouden met de waarde vermeerdering die
het goed heeft verkregen door werken of veranderin-
gen uitgevoerd in overtreding met de voorschriften van
een van die plannen, indien de werken na de sluiting
van het openbaar onderzoek aangaande het plan zijn
uitgevoerd.

Pour Ie calcul de la valeur de 1'immeuble exproprie,
il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-
value qui resulte des prescriptions de 1'un des plans
vises a 1'article 2, pour autant que 1'expropriation soit
poursuivie pour la realisation de 1'amenagement dudit
plan.

De meme pour ce calcul, il n'est pas tenu compte de
1'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite
de travaux ou de modifications effectues en contraven-
tion aux prescriptions de Fun de ces plans, si ces
travaux ont ete executes apres la cl6ture de 1'enquete
publique relative au plan.
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Artikel 71

Onteigeningen die achtereenvolgens worden veror-
dend ter uitvoering van een plan met inbegrip van de
uitvoering van een wijziging aan dit plan, worden voor
de waardering van de te onteigenen goederen geacht
een geheel te vormen op de dag van het eerste
ont'eigeningsbesluit.

Article 71

Des expropriations decretees successivement en vue
de la realisation d'un plan, y compris la realisation
d'une modification de ce plan, sont, pour 1'apprecia-
tion de la valeur des biens a exproprier, considerees
comme formant un tout ^ la date du premier arrete
d'expropriation.

Afdeling IV : Uitvoeringstermijn voor de onteigeningen

Artikel 72

Wanneer binnen een termijn van zes jaar, te reke-
nen van de inwerkingtreding van een plan, de bij
artikel 63 bepaalde percelen met zijn aangekocht of de
onteigeningsprocedure niet is begonnen, kan de eige-
naar bij een ter post aangetekende brief de bevoegde
instantie verzoeken van de onteigening van zijn goed
af te zien.

Is die instantie niet het Gewest, dan wordt van die
aanmaning bij een ter post aangetekende brief kennis
gegeven aan de gemachtigde ambtenaar.

Wanneer de stedebouwkundige vergunning of de
verkavelingsvergunning voor de inwerkingtreding van
een plan wordt geweigerd om de toekomstige aanleg
niet in het gedrang te brengen, loopt de termijn van zes
jaar vanaf de kennisgeving van de weigering van de
vergunning.

Indien de bevoegde overheid zich niet heeft uitge-
sproken binnen een jaar te rekenen vanaf de datum
van verzending van de aangetekende brief, kan de
eigenaar schadevergoeding verkrijgen binnen de bij
artikel 75 gestelde perken.

Section IV : Delai de realisation des expropriations

Article 72

Lorsque, dans Ie delai de six ans a partir de la mise
en vigueur d'un plan, les acquisitions d'immeubles
visees a 1'article 63 n'ont pas ete realisees ou que la
procedure en expropriation n'a pas ete entamee, Ie
proprietaire peut, par lettre recommandee a la poste,
inviter 1'autorite competente a renoncer ^ 1'expropria-
tion de son bien.

Si cette autorite est autre que la Region, information
de cette mise en demeure est, par lettre recommandee
a la poste, donnee au fonctionnaire delegue.

Lorsque anterieurement a 1'entree en vigueur d'un
plan Ie permis d'urbanisme ou de lotir est refuse afin
de ne pas compromettre 1'amenagement futur. Ie delai
de six ans court a partir de la notification du refus de
permis.

Si 1'autorite competente ne s'est pas prononcee dans
Ie delai d'un an b partir de la date d'envoi de la lettre
recommandee, Ie proprietaire peut obtenir une indem-
nite dans les limites prevues b 1'article 75.

Artikel 73 Article 73

De bepalingen van artikelen 64 tot 68, 70 en 71 zijn
toepasselijk op de aankopen van percelen, nodig voor
de uitvoering van de rooiplannen.

Het besluit van de Executieve kan evenwel bepalen
dat het goedgekeurde plan slechts kan worden 'verwe-
zenlijkt naarmate de stedebouwkundige- of verkave-
lingsaanvragen worden ingediend; in dat geval zijn de
bepalingen van artikel 72 niet toepasselijk.

Les dispositions des articles 64 ^ 68, 70 et 71
s'appliquent aux acquisitions d'immeubles necessaires
a 1'execution des plans d'alignement.

Cependant, 1'arrete de 1'Executif peut decider que Ie
plan d'alignement ne peut etre realise qu'au fur et ^
mesure de 1'introduction des demandes de permis
d'urbanisme ou de lotir; dans ce cas, les dispositions
de 1'article 72 ne sont pas d'application.

Afdeling V : Uitvoering door de particulieren van de
ordening voorzien in de plannen

Artikel 74

Wanneer de voorgenomen onteigening de volledige
of gedeeltelijke ordening van het grondgebied, gedekt
door een ontwikkelings- of bestemmingsplan, tot doel

Section V : Realisation par les particuliers
de I'anienagement prevu aux plans

Article 74

Lorsque 1'expropriation envisagee a pour but de reali-
ser 1'amenagement de tout ou partie du territoire
couvert par un plan de developpement ou d'affectation
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heeft, kan de eigenaar of kunnen de eigenaars die
meer dan de halve oppervlakte van de binnen de
omtrek van een huizenblok of, bij uitzondering, van
een gedeelte ervan begrepen gronden bezitten, vragen
om, binnen de termijnen, in deze omtrek en onder de
voorwaarden die de overheid heeft bepaald en voor
zover zij blijk geven de nodige middelen te bezitten,
belast te worden met de uitvoering van de voor die
ordening vereiste werken.

Deze aanvraag moet, op straffe van verval, worden
ingediend binnen drie maanden na de bekendmaking
in het Belgisch Staatsblad van het besluit van de
Executieve tot goedkeuring van het onteigeningsplan.

De onteigenende overheid kan op verzoek van de
personen die met de ordening van de strook zijn
belast, de daartoe vereiste onroerende goederen ont-
eigenen, wanneer de onderhandse verkrijging daarvan
onmogelijk is gebleken.

De onteigende onroerende goederen worden afge-
staan aan de eigenaars, belast met de ordening,
overeenkomstig het eerste lid.

De Executieve kan de nadere regels voor de uitvoe-
ring ter aanvulling van dit artikel vaststellen.

du sol Ie proprietaire ou les proprietaires possedant en
superficie plus de la moitie des terrains repris dans Ie
perimetre d'un Hot ou a titre exceptionnel d'une partie
d'un ilot, peuvent, a leur demande, etre charges dans
ce perimetre, dans les'delais et conditions fixes par Ie
pouvoir expropriant et pour autant qu'ils justifient des
ressources necessaires, de 1'execution des travaux que
postule cet amenagement.

Cette demande doit, a peine de forclusion, etre
introduite dans les trois mois de la publication au
Moniteur beige de 1'arrete de 1'Executif approuvant Ie
plan d'expropriation.

Le pouvoir expropriant, a la demande des personnes
chargees de 1'amenagement de la zone, peut expro-
prier les immeubles necessaires a cette fin, lorsque leur
acquisition h 1'amiable s'est revelee impossible.

Les immeubles expropries sont cedes aux proprietai-
res charges de 1'amenagement conformement a 1'ali-
nea I".

L'Executif peut determiner des modalites d'execu-
tion complementaires au present article.

Afdeling VI: Vergoeding van de
waardeverminderingen

Section VI: Indemnisation
des moms-values

Artikel 75 Article 75

§ 1. Schadevergoeding is al naar het geval verschul-
digd door het Gewest of de gemeente, wanneer het
bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat
bindende kracht heeft verkregen, een. einde maakt aan
het gebruik waarvoor een goed dient of normaal
bestemd is op de dag voorafgaand aan de in werking-
treding van het plan of van het ontwerp-plan, indien de
bepalingen ervan verordenende waarde en bindende
kracht hebben.

De waardevermindering die voor schadeloosstelling
in aanmerking komt, dient te worden geraamd als het
verschil tussen enerzijds de waarde van dat goed op het
ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de
dag van het ontstaan van het recht op schadevergoe-
ding en verhoogd met de voor de inwerkingtreding van
het ontwerp-plan of van het plan gedragen lasten en
kosten, en anderzijds de waarde van dat goed op het
ogenblik van het ontstaan van het recht op schadever-
goeding na de inwerkingtreding van het plan. Enkel de
waardevermindering voortvloeiend uit dat plan kan in
aanmerking komen voor schadevergoeding.

§ I". II y a lieu a indemnite a charge, suivant le cas
de la Region ou de la commune, lorsque 1'interdiction
de batir ou de lotir resultant d'un plan revetu de la
force obligatoire met fin a 1'usage auquel un bien est
affecte ou normalement destine au jour precedan):
1'entree en vigueur dudit plan ou du projet de plan
dans la mesure ou ses dispositions ont valeur regle-
mentaire et force obligatoire.

La diminution de valeur qui est prise en considera-
tion pour 1'indemnisation doit etre estimee en tant que
la difference entre, d'une part, la valeur du bien au
moment de 1'acquisition, actualisee jusqu'au jour ou
naTt le droit a 1'indemnite, majoree des charges et des
frais supportes avant 1'entree en vigueur du projet de
plan ou du plan et, d'autre part, la valeur du bien au
moment ou nalt le droit a 1'indemnisation apres
1'entree en vigueur du plan. Seule la diminution de
valeur resultant du plan peut etre prise en considera-

. tion pour 1'indemnisation.
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Het recht op schadevergoeding ontstaat ofwel bij
overdracht van het goed ofwel bij de definitieve
weigering van een stedebouwkundige vergunning of
een verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren
van een negatief stedebouwkundig attest. Het kan
eveneens ontstaan bij het verkopen van het goed.

De Executieve bepaalt de nadere regels voor de
uitvoering van dit artikel, inzonderheid wat de vast-
stelling van de waarden van het goed en de actualise-
ring ervan betreft.

De waardevermindering van het goed volgend uit
het.bouw- of verkavelingsverbod, moet evenwel zon-
der vergoeding gedoogd worden ten belope van twintig
ten honderd van die waarde.

De vergoeding wordt verminderd of geweigerd
indien en voor zover vaststaat dat de eiser op het
grondgebied van het Gewest andere goederen bezit,
die voordeel halen uit de inwerkingtreding van een
plan of uit werken uitgevoerd op kosten van de
openbare besturen.

Aan de verplichting tot schadevergoeding kan vol-
daan worden door een met redenen omkleed besluit
van de Executieve waarin de wijziging van bedoeld
plan wordt beslist of toegelaten met het doel aan het
goed opnieuw de bestemming te geven weike het had
de dag voor de inwerkingtreding van het plan.

§ 2. Wanneer krachtens een plan met bindende
kracht een bouwverbod kan worden tegengeworpen
aan degene die een perceel in een verkaveling heeft
aangekocht, kan het Gewest of de gemeente zich aan
de verplichting tot vergoeding onttrekken door dat
perceel van de betrokkene terug te kopen, mits de
terugbetaling van de door hem betaalde koopprijs,
verhoogd met de lasten en kosten.

Indien de betrokkene slechts eigenaar is van het
bovenvermelde perceel, kan hij de terugkoop door het
Gewest of de gemeente eisen door zijn wil te doen
kennen bij aangetekende brief, te zenden binnen
twaalf maanden volgend op de bekendmaking van het
bovenvermelde plan. In dat geval moet het perceel
worden teruggekocht en betaald binnen het jaar na de
kennisgeving. De Executieve bepaalt hoe deze bepa-
ling wordt toegepast;

§ 3. Geen vergoeding wordt verschuldigd in de
volgende gevallen :
1° verbod te bouwen of te verkavelen als gevolg van

een in uitzicht gestelde onteigening van het goed;
zulks, onder voorbehoud van de toepassing van
artikel 72;

Le droit a 1'indemnisation nait soit lors du refus
definitif d'un permis d'urbanisme ou de lotir soit lors
de la delivrance d'un certificat d'urbanisme negatif. II
peut egalement naitre au moment de la vente du bien.

L'Executif arrete les modalites d'execution de cet
article, notamment en ce qui concerne la fixation des
valeurs du bien ainsi que 1'actualisation de celles-ci.

Toutefois, la diminution de la valeur du bien resul-
tant de 1'interdiction de batir ou de lotir doit etre subie
sans indemnite jusqu'a concurrence de vingt pour cent
de cette valeur.

L'indemnite est reduite ou refusee si et dans la
mesure ou il est etabli que le demandeur est proprie-
taire, sur le territoire de la Region, d'autres biens qui
tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des
travaux executes aux frais des pouvoirs publics.

II peut etre satisfait a 1'obligation d'indemnisation
par un arrete de 1'Executif motive qui decide ou
autorise la modification dudit plan dans le but de
rendre au bien 1'affectation qu'il avait au jour prece-
dant 1'entree en vigueur du plan.

§ 2. Lorsqu'en vertu d'un plan revetu de la force
obligatoire, une interdiction de batir peut etre opposee
a celui qui a acquis une parcelle dans un lotissement, la
Region ou la commune peut s'exonerer de son obliga-
tion d'indemniser en rachetant cette parcelle a 1'inte-
resse moyennant remboursement du prix, des charges
et des frais qu'il a payes.

Si 1'interesse n'est proprietaire que de la parcelle
visee ci-dessus, il pourra exiger son rachat par ,la
Region ou la commune en signifiant sa volonte par
lettre recommandee ^ envoyer dans les douze mois de
la publication du plan prevu ci-dessus. Dans ce cas,
cette parcelle devra lui etre rachetee et payee dans
1'annee de la notification. L'Executif determine les
modalites d'application de cette disposition.

§ 3. Aucune indemnite n'est due dans les cas
suivants :
1° interdiction de batir ou de lotir resultant d'une

prevision d'expropriation du bien, ce, sous reserve
de 1'application de 1'article 72;
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2° verbod een grotere oppervlakte van een perceel te
bebouwen dan het plan toelaat, of bij een verkave-
ling de door het plan bepaalde bebouwingsdicht-
heid te overschrijden;

3° verbod de exploitatie van gevaarlijke, ongezonde
en hinderlijke bedrijven voort te zetten na het
verstrijken van de tijd waarvoor vergunning was
verleend;

4° verbod te bouwen op een stuk grond dat de
minimumafmetingen, vastgesteld bij het bijzondere
bestenuningsplan, niet heeft;

5° verbod om een stuk grond, gelegen aan een weg
die, gelet op de plaatselijke toestand, onvoldoende
is uitgerust, te verkavelen of te bebouwen;

6" verbod een stuk grond te verkavelen waarvoor een
vroeger verleende verkavelingsvergunning verval-
len was op de datum van de inwerkingtreding van
het plan dat bedoeld verbod inhoudt ;

7° voor de gebouwen of vaststaande inrichtingen,
vernield door een natuurramp, als het verbod
voortvloeit uit de bepalingen, voorgeschreven in de
wetgeving en in de reglementering betreffende de
schade veroorzaakt door natuurrampen.

2° interdiction de couvrir une parcelle de construc-
tions au-dela de ce qui est permis par Ie plan ou de
depasser dans un lotissement la densite d'occupa-
tion fixee par Ie plan;

3° interdiction de continuer 1'exploitation d'etablisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes au-
dela de la periode pour laquelle 1'exploitation a ete
autorisee;

4° interdiction de batir sur un terrain ne possedant pas
les dimensions minimum fixees par Ie plan particu-
lier d'affectation du sol;

5° interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'acces a
une voie suffisamment equipee compte tenu de la
situation des lieux, ou d'y batir;

6° interdiction de lotir un terrain pour lequel un
permis de lotir precedemment accorde etait perime
a la date de 1'entree en vigueur du plan entratnant
cette interdiction;

7° pour les batiments ou installations fixes detruits par
une calamite naturelle lorsque 1'interdiction de leur
reconstruction resulte de dispositions prescrites par
les legislation et reglementation relatives aux dom-
mages causes par des calamites naturelles.

HOOFDSTUK VI
i

RUILVERKAVELING EN
HERVERKAVELING

CHAPITRE VI

DU REMEMBREMENT ET DU
RELOTISSEMENT

Artikel 76 • Article 76

Bij ruilverkaveling of herverkaveling treedt het
ruilverkavelde perceel of de nieuwe kavel werkelijk in
de plaats van het vorige perceel. Mits de hierna
voorgeschreven formaliteiten van openbaarmaking
vervuld worden en onder voorbehoud van de uit
bijzondere overeenkomsten voortvloeiende wijzigin-
gen :
1° gaan de voorrechten en hypotheken en alle zake-

lijke rechten, erfdienstbaarheden uitgezonderd, die
het vorige goed bezwaarden, de oorzaken van
vernietiging, herroeping of ontbinding van de titel
van de eigenaar van bedoeld goed, alsmede de
rechtsvorderingen van alle aard betreffende dat
goed, van rechtswege over op het ruilverkavelde

, goed in zijn geheel, met inbegrip van de erbij
gevoegde nieuwe delen, of op de nieuwe kavel die
in de plaats treedt van het vorige perceel alsook in
voorkomend geval op de prijs, de toegift of het
saldo van de toegiften die aan de eigenaar van het
vorige perceel mochten toekomen ten gevolge van
de ruilverkaveling of herverkaveling als geheel
genomen;-

En cas de remembrement ou de relotissement,
1'immeuble remembre ou Ie lot nouveau est substitue
reellement a 1'immeuble ancien. Moyennant 1'accom-
plissement des formalites de publicite ci-dessous pre-
vues et sous reserve des modifications resultant des
accords particuliers :

1° les privileges et hypotheques et tous droits reels, a
1'exception des servitudes, grevant Ie bien ancien,
les causes d'annulation, de revocation ou de resolu-
tion qui affectaient Ie titre du proprietaire dudit
bien, ainsi que les actions de toute nature exercees
relativement a ce bien sont de plein droit reportes
sur 1'ensemble du bien remembre, y compris les
parties nouvelles qui y sont incorporees, ou sur Ie
lot nouveau substitue a 1'immeuble ancien, de
meme que, Ie cas echeant, sur Ie prix, la soulte ou
la solde des soultes pouvant revenir au proprietaire
de 1'immeuble ancien en suite de 1'operation de
remembrement ou de relotissement envisagee dans
son ensemble;



A-108/1-90/91 - 160 - A-108/1-90/91

20 worden het perceel of de perceelsgedeelten die
krachtens de ruilverkaveling of de herverkaveling
in het vermogen komen van een of meer andere
eigenaars, vrij van alle hierboven bedoelde rech-
ten, oorzaken van vernietiging, herroeping of ont-
binding en rechtsvorderingen in dat vermogen
opgenomen.

2° 1'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent,
en vertu du remembrement ou du relotissement,
dans Ie patrimoine d'un ou de plusieurs autres
proprietaires entrent dans ce patrimoine purges de
tous les droits, causes d'annulation, de revocation
ou de resolution et actions ci-dessus vises.

De overbedeelde kwijt zich op geldige wijze door de
prijs of de toegift in de Deposito- en Consignatiekas te
storten.

Le debiteur est valablement libere par Ie versement
du prix ou de la soulte a la Caisse des Depots et
Consignations.

Artikel 77 Article 77

In geval van vernietiging, herroeping of ontbinding
gebeurt de overdracht van ambtswegen onverminderd
de vergoedingsregeling die tussen partijen moet wor-
den getroffen telkens als het ruilverkaveld perceel of
de nieuwe kavel meer waard is dan het vorige perceel.

En cas d'annulation, de revocation ou de resolution,
le report d'office a lieu sans prejudice du reglement
d'indemnite a intervenir entre parties toutes les fois
que le bien remembre ou le lot nouveau aura une
valeur superieure a celle de 1'immeuble ancien.

Artikel 78 Article 78

De gevolgen van de ruilverkaveling, zoals deze in
artikel 76 zijn omschreven, kunnen aan derden worden
tegengeworpen slechts nadat de akte tot vaststelling
van de ruilverkaveling of herverkaveling op het hypo-
theekkantoor van de goederen is overgeschreven, en
bovendien, wat de overdracht of het tenietgaan van de
voorrechten en hypotheken betreft, niet dan vanaf de
dag dat op de kant van de inschrijving betreffende die
rechten melding is gemaakt van de tot stand gekomen
overeenkomst.

Les effets du remembrement, tels qu'ils sont prevus
a 1'article 76, ne sont opposables aux tiers qu'a
compter de la transcription, au bureau des hypothe-
ques de la situation des biens, de 1'acte constatant le
remembrement ou le relotissement, et, de plus, en ce
qui concerne le report ou 1'extinction des privileges et
hypotheques, a compter du jour ou 1'inscription rela-
tive a ces droits aura recu en marge mention de
1'accord intervenu.

Die kantfekening geschiedt op verzoek van het
aankoopcomite of de onteigenende instantie, tegen
overlegging van de akte van mil- of herverkaveling en
van een borderel in tweevoud, dat benevens de op de
kant te maken aantekeningen nog vermeldt :
1° de naam, de yoornamen, het beroep en de woon-

plaats van partijen, alsmede van de schuldeiser;
2° de akten krachtens weike de voorrechten of hypo-

theken worden overgedragen;
3° de nieuwe beschrijving van het ruilverkaveld of

herverkavelde perceel;
4° de vermeldingen voorgeschreven in de wetgeving

inzake hypotheken.

Cet enlargement sera opere a la requete du Comite
d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production
de 1'acte de remembrement ou de relotissement et d'un
bordereau en double exemplaire contenant, outre
1'indication des inscriptions a emarger :
1° les nom, prenoms, profession et domicile des

parties ainsi que du creancier;
2° les actes en vertu desquels a lieu le report des

privileges et des hypotheques;
3° la description nouvelle de 1'immeuble remembre ou

reloti;
4° les indications prescrites par la legislation en

matiere d'hypotheques.

De bewaarder overhandigt aan de verzoeker de akte
en een van de borderellen, waarop hij onderaan
verklaart de melding te hebben gemaakt.

Le conservateur remet au requerant 1'acte et 1'un des
bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opere la
mention.
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Indien het Gewest de onroerende verrichtingen voor
eigen rekening neemt, draagt het de kosten van de
hypotheekformaliteiten ten aanzien van de rechten die
de ruilverkavelde percelen bezwaren.

Si la Region prend les operations immobilieres a
son compte, elle supporte Ie cout des formalites
hypothecaires a 1'egard des droits grevant les immeu-
bles remembres ou relotis.

Artikel 79

Het recht van huur betreffende ruilverkavelde of
herverkavelde percelen, met uitzondering van de
pacht, gaat over op de nieuwe kavel die aan de
verhuurder is toebedeeld, behoudens veriaging of
verhoging van de huurprijs en tenzij de huurder de
huurovereenkomst wenst op te zeggen.

Article 79

Le droit de bail relatif a des immeubles remem-
bres ou relotis, exception faite du bail a ferme, est
reporte sur le lot nouveau attribue au bailleur, sauf
diminution ou augmentation du prix de bail et a moms
que le locataire n'opte pour la resiliation.

TITEL ffl

VERGUNNINGEN EN ATTEST

HOOFDSTUK I

STEDEBOUWKUNDIGE VERGUNNING

TITRE m

DES PERMIS ET CERTIFICAT

CHAPITRE I"

DU PERMIS D'URBANISME

Afdeling I : Handetingen en werken onderworpen
aan een stedebouwkundige vergunning

Artikel 80

§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke
en uitdrukkelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen :
1° bouwen, een grond gebruiken voor het plaatsen

van een of meer vaste inrichtingen, reclame-inrich-
tingen en uithangborden inbegrepen;
onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen
wordt verstaan het oprichten van een gebouw of
een constructie of het plaatsen van een inrichting,
zeifs uit niet duurzame materialen, die in de grond
is ingebouwd, op de grond of op een bestaand
bouwwerk is bevestigd of op de grond steun vindt
ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter
plaatse te blijven staan, al kan zij ook uit elkaar
genomen of verplaatst worden;

2° verbouwen van een bestaand bouwwerk met uit-
zondering van instandhoudings- en onderhouds-
werken;
onder verbouwen wordt verstaan de wijziging -
binnen of buiten - van een gebouw of een inrich-
(ing door onder meer toevoeging of afschaffing van
een plaats, een dak, wijziging van het aspect van
het bouwwerk of het gebruik van andere materia-
len, zeifs als deze werken de omvang van het
bestaande gebouw niet wijzigen;

Section I" : Actes et travaux
soiimis a permis d'urbanisme

Article 80

§ I". Nul ne peut, sans un permis prealable, ecrit et
expres du college des bourgmestre et echevins :

1° construire, utiliser un terrain pour le placement
d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris
les dispositifs de publicite et les enseignes;
par construire et placer des installations fixes, on
entend le fait d'eriger un batiment ou un ouvrage,
ou de placer une installation, meme en materiaux
non durables, qui est incorpore au sol, ancre dans
celui-ci ou dans une construction existante ou dont
1'appui au sol assure la stabilite, et destine a rester
en place alors'meme qu'il peut etre demonte ou
deplace;

2° apporter des transformations a une construction
existante, a 1'exception des travaux de conservation
et d'entretien;
par transformer, on entend la modification inte-
rieure ou exterieure d'un batiment, ouvrage ou
installation, notamment par 1'adj'onction ou la
suppression d'un local, d'un toit, la modification de
1'aspect de la construction ou 1'emploi d'autres
materiaux, meme si ces travaux ne modifient pas le
volume de la construction existante,
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3° een bouwwerk afbreken;
4° herbouwen;
5° het gebruik van een gebouw geheel of gedeeltelijk

wijzigen, zeifs als deze wijziging geen werken
vereist;

6° het relief van de bodem aanmerkelijk wijzigen;
7° ontbossen;
8° hoogstammige bomen vellen;
9° ontginnen of de vegetatie wijzigen van enig gebied

waarvan de bescherming noodzakelijk wordt
geacht door de Executieve;

10° een grond gewoonlijk gebruiken voor :
a) de opslagruimte voor een of meer gebruikte voer-

tuigen, voor schroot, voor materialen of afval
aanleggen;

b) voertuigen parkeren, wagens of aanhangwagens
voor reclamedoeleinden inbegrepen;

c) het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrich-
tingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt,
zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte
voertuigen, tenten. Geen vergunning is evenwel
vereist voor het kamperen met verplaatsbare
inrichtingen op een kampeerterrein in de zin van de
wetgeving op het kamperen.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van deze paragraaf vast.

§ 2. De Executieve kan de lijst vaststellen van de
werken en handelingen waarvoor, wegens hun geringe
omvang, geen vergunning vereist is.

§ 3. De bepalingen van deze ordonnantie zijn van
toepassing op niet in paragraaf 1 opgesomde handelin-
gen en werken, wanneer een stedebouwkundige veror-
dening voor de uitvoering ervan een vergunning voor-
schrijft.

Een zodanige verordening kan evenwel geen betrek-
king hebben op handelingen die voorkomen op de in
paragraaf 2 bedoelde lijst.

3° demolir une construction;
4° reconstruire;
5° modifier 1'utilisation de tout ou partie d'un immeu-

ble bati, meme si cette modification ne necessite
pas de travaux;

6° modifier sensiblement Ie relief du sol;
7° deboiser;
8° abattre des arbres a haute tige;
9° defricher ou modifier la vegetation de toute zone

dont 1'Executif jugerait la protection necessaire;

10° utiliser habituellement un terrain pour :
a) Ie depot d'un ou plusieurs vehicules usages, de

mitraille, de materiaux ou de dechets;

b) Ie stationnement de vehicules, en ce compris les
vehicules ou remorques destines '& des fins publici-
taires;

c) Ie placement d'une ou de plusieurs installations
mobiles pouvant etre utilisees pour 1'habitation,
telles que roulottes, caravanes, vehicules desaffec-
tes, tentes. Le permis n'est cependant pas exige
pour la pratique du camping au moyen d'installa-
tions mobiles sur un terrain de camping au sens de
la legislation sur le camping.

L'Executif arrete les modalites d'application du
present paragraphe.

§ 2. L'Executif peut arreter la liste des travaux et
actes qui, en raison de leur minime importance, ne
requierent pas un permis.

§ 3. Les dispositions de la presente ordonnance sont
applicables aux actes et travaux non enumeres au
paragraphe I", lorsqu'un reglement d'urbanisme
impose un permis pour leur execution.

Un tel reglement ne peut toutefois porter sur des
actes figurant sur la liste visee au paragraphe 2.

Artikel 81 • Article 81

De notaris vermeldt in alle akten van verkoop of van
verhuring voor meer dan negen jaar, van een onge-
bouwd goed, alsmede in alle akten van uitgifte in
erfpacht of in opstal, de verklaring van de verkoper,
van de verhuurder of van de erfpacht- of opstalgever,
hetzij dat voor het goed een stedebouwkundige ver-
gunning is verleend of een stedebouwkundig attest dat

Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de
location pour plus de neuf ans, d'un immeuble non
bati, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphy-
teose ou de superficie, la declaration du vendeur, du
bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a
fait 1'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat
d'urbanisme laissant prevoir que pareil permis pourrait
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laat voorzien dat een dergelijke vergunning zou kun-
nen worden verkregen, hetzij, bij gebreke van die
vergunning of dat attest, dat geen verzekering kan
worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het
goed een van de werken en handelingen bedoeld in
artikel 80, § 1, te verrichten.

Hij vermeldt bovendien dat geen van de werken en
handelingen bedoeld in artikel 80, § 1, mogen worden
verricht op het goed waarop de akte betrekking heeft,
zolang de stedebouwkundige vergunning niet is ver-
kregen.

De onderhandse akten waarin die verrichtingen
worden vastgelegd, bevatten dezelfde verklaring.

etre obtenu soit a defaut de ce permis ou de ce
certificat, qu'U n'est pris aucun engagement quant b la
possibilite d'effectuer sur Ie bien aucun des actes et
travaux vises a Particle 80, § I".

II indique en outre qu'aucun des actes et travaux
vises h 1'article 80, § 1" ne peuvent etre effectues sur Ie
bien objet de 1'acte, tant que Ie permis d'urbamsme n'a
pas ete obtenu.

Les actes sous seing prive qui constatent ces opera-
tions, contiennent la meme declaration.

Afdeling n : Afwijkingen Section n : Derogations

Artikel 82 Article 82

Op met redenen dmkleed voorstel van het college
van burgemeester en schepenen kan de Executieve of
de gemachtigde ambtenaar afwykingen toestaan van
de voorschriften van een door de Executieve goedge-
keurd bijzonder bestemmingsplan en van de voor-
schriften van een verkavelingsvergunning, enkel wat
de perceelsafmetingen, de afmetingen en de plaatsing
van de bouwwerken, alsmede de voorschriften in
verband met him uiteriijk betreft.

Sur proposition motivee du college des bourgmestre
et echevins, 1'Executif ou Ie fonctionnaire delegue peut
accorder des derogations aux prescriptions d'un plan
particulier d'affectation du sol approuve par lui et a
celles d'un permis de lotir uniquement en ce qui
concerne les dimensions des parcelles et des batiments,
1'implantation de ceux-ci et les prescriptions relatives a
leur aspect.

Afdeling III: Stedebouwkundige tasten Section HI: Charges d'orbanisme

Artikel 83 Article 83

Het college van burgemeester en schepenen alsmede
de gemachtigde ambtenaar kunnen in gevallen als
bedoeld bij artikelen 113 en 124 aan de afgifte van de
vergunning de.lasten verbinden die zij aan de aanvra-
ger menen te moeten opieggen. Deze lasten bevatten
o.m. buiten de nodige financiele waarborgen voor de
uitvoering ervan, het verrichten op zijn kosten van alle
werken tot uitrusting van de wegen evenals de reserve-
ring en de aanleg van gronden voor groene ruimten,
openbare gebouwen en nutsvoorzieningen.

ZiJ kunnen bovendien de afgifte van de vergunning
doen afhangen van een verklaring, waarbij de aanvra-
ger zich ertoe verbindt wanneer de werken zijn begon-
nen aan de gemeente kosteloos, vrij en onbelast voor
haar, de eigendom over te dragen van de in de
aanvraag vermelde openbare wegen, de bijgebouwen,
de uitrustingen van openbaar nut ,en de gronden
waarop deze worden of zullen worden aangelegd.

Le college des bourgmestre et echevins, ainsi que Ie
fonctionnaire delegue dans les cas vises aux articles 113
et 124 peuvent subordonner la delivrance du permis
aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au deman-
deur, charges comprenant notamment outre la fourni-
ture des garanties financieres necessaires & leur execu-
tion, la realisation a ses frais de tous travaux d'equipe-
ment des voiries ainsi que la reservation et 1'amenage-
ment de terrains pour des espaces verts, des batiments
publics et des equipements publics.

En outre, ils peuvent subordonner la delivrance du
permis a une declaration par laquelle le demandeur
s'engage, au moment ou les travaux sont entames, a
ceder a la commune a titre gratuit, quitte et libre de
toute charge et sans frais pour elle, la propriete de
voies publiques, des annexes et des equipements
d'utilite publique mentionnes dans la demande ainsi
que les terrains sur lesquels ils sont ou seront amena-
ges.
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Afdeling IV : Vervaltermijn en verlenging Section IV : Peremption et prorogation

Artikel 84 Article 84

De vergunning vervalt indien de vergunninghouder
binnen de twee jaar na de afgifte niet duidelijk met de
verwezenlijking van de vergunning van start is gegaan
of wanneer hij in de bij artikel 80, § 1, 1°, 2° en 4°
bepaalde gevallen met met de ruwbouw is begonnen.

Op verzoek van de vergunninghouder kan de ver-
gunning echter met een jaar worden verlengd. Deze
aanvraag om verlenging moet plaatsvinden ten minste
twee maanden voordat de termijn van twee jaar,
bedoeld in het Iste lid, is verstreken.

De verlenging wordt door het college van burge-
meester en schepenen verleend indien dit laatste de
vergunning heeft verleend.

In de overige gevallen, met inbegrip van het in
artikel 142 bedoelde geval, wordt de verlenging door
de gemachtigde ambtenaar verleend.

Bij gebrek aan een beslissing van de in het derde en
in het .vierde lid bedoelde overheid na het verstrijken
van de termijn van twee jaar, wordt de verlenging
geacht te zijn goedgekeurd.

Bij een onderbreking van de werken gedurende
meer dan een jaar, vervalt de vergunning eveneens.

Le permis est perime si, dans les deux annees de sa
delivrance, le beneficiaire n'a pas entame sa realisation
de fagon significative ou, dans les cas vises ^ 1'article
80, § I", 1°, 2° et 4", s'il n'a pas commence les travaux
d'edification du gros oeuvre.

Toutefois, a la demande du beneficiaire, le permis
peut etre proroge pour line periode d'un an. La
demande de prorogation doit intervenir deux mois au
moins avant 1'ecoulement du delai de deux ans vise a
1'alinea I".

La prorogation est accordee par le college des
bourgmestre et echevins lorsque le permis a ete delivre
par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui vise a
1'article 142, la prorogation est accordee par le foncti-
onnaire delegue.

A defaut de decision des autorites visees aux alineas
3 et 4 au terme du delai de deux ans, la prorogation est
reputee accordee.

L'interruption des travaux pendant plus d'un an
entratne egalement la peremption du permis.

Afdeling V : Vergunning van beperkte duur Section V : Permis a duree limitee

Artikel 85

De geldigheidsduur van de vergunning kan worden
beperkt :
1° voor reclame-inrichtingen en uithangborden;
2° in de gevallen, voorzien bij artikel 80, § 1, 10°;
3° wanneer het gaat om de oprichting van bouwwer-

ken of om de uitvoering van aan vergunning
onderworpen werken gedurende de periode die
voorafgaat aan de verwezenlijking van de bij een
wets- of verordeningsbepaling aangewezen defini-
tieve bestemming.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van dit artikel vast.

HOOFDSTUK II
VERKAVELINGSVERGUNNING

Afdeling I : Handelingen onderworpen aan
een verkavelingsvergunning

Artikel 86

Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke en
uitdrukkelijke vergunning van het college van burge-
meester en schepenen een stuk grond verkavelen;

Article 85
La duree du permis peut etre limitee :

1° pour les dispositifs de publicite et les enseignes;
2° dans les cas prevus b 1'article 80, § I", 10°;
3° lorsqu'il s'agit d'edifier des constructions ou d'exe-

cuter des travaux soumis a permis, pendant la
periode precedant la realisation de 1'affectation
definitive prevue par une disposition legale ou
reglementaire.

L'Executif arrete les modalites d'application du
present article.

CHAPITRE II
DU PERMIS DE LOTIR

Section I" ; Actes soumis
a permis de lotir

Article 86

Nul ne peut, sans un permis prealable ecrit et expres
du college des bourgmestre et echevins, lotir un
terrain;
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onder « verkavelen » wordt verstaan een goed verde-
len in een of meer kavels ten einde ten minste een van
deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan
negen jaar, een erfpacht of een opstalrecht over te
dragen of een van deze overdrachtsvormen aan te
bieden voor woningbouw of voor het opstellen van
vaste en verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning
kunnen worden gebruikt.

par « lotir » on entend Ie fait de diviser un bien en
creant un ou plusieurs lots afin de vendre, louer pour
plus de neuf ans, ceder un droit d'emphyteose ou de
superficie ou offrir un de ces modes de cession, au
moins un de ces lots en vue de la construction d'une
habitation ou du placement d'une installation fixe ou
mobile pouvant etre utilisee pour 1'habitation.

Artikel 87 Article 87

Bij verdeling van een goed waarvoor geen verkave-
lingsvergunning is afgegeven, legt de notaris, twintig
dagen voor de datum die voor de openbare verkoping
of voor de ondertekening van de akte is vastgesteld,
het plan van de verdeling alsmede een attest waarin de
aard van de akte en de in de akte te vermelden
bestenuning van de kavels nader wordt aangegeven,
ter inzage aan het college, van burgemeester en schepe-
nen en aan de gemachtigde ambtenaar voor.

Het college van burgemeester en schepenen en de
gemachtigde ambtenaar geven eventyeel, ter inlich-
ting, kennis van him opmerkingen. Deze moeten in de
akte worden vermeld, evenals een verklaring van de
verdeler dat voor de verdeling geen verkavelingsver-
gunning of stedebouwkundige vergunning werd afge-
geven en, behoudens overiegging van een stedebouw-
kundig attest dat laat voorzien dat een dergelijke
vergunning zou kunnen worden verkregen, dat hij
geen verzekering geeft wat betreft de mogelijkheid een
van de handelingen en werken bedoeld in artikel 80,
§ 1, op het goed te verrichten.

De notaris vermeldt bovendien in de akte dat geen
van de handelingen en werken bedoeld in artikel 80,
§ 1, mogen worden verricht op het goed waarop de
akte betrekking heeft, zolang de stedebouwkundige
vergunning niet is verkregen;

De onderhandse akten waarin die verrichtingen
worden vastgelegd, bevatten dezelfde verklaring.

Dit artikel geldt voor alle akten van eigendomsover-
dracht of eigendomsverklaring, genot, erfpacht of
opstal, van een ongebouwd gedeelte van een goed,
met uitzondering van de akten waarbij een landpacht
geregeld wordt.

En cas de division d'un bien qui ne fait pas I'objet
d'un permis de lotir, Ie notaire communique au college
des bourgmestre et echevins et au fonctionnaire dele-
gue, vingt jours avant la date prevue pour la vente
publique ou la signature de 1'acte, Ie plan de division,
ainsi qu'une attestation precisant la nature de 1'acte et
la destination des lots qui sera mentionnee dans 1'acte.

Le college des bourgmestre et echevins et Ie fonc-
tionnaire delegue notifient eventuellement leurs obser-
vations a titre de renseignement. CeUes-ci doivent etre
mentionnees dans 1'acte de meme qu'une declaration
de 1'auteur de la division indiquant que celle-ci n'a pas
fait I'objet d'un permis de lotir ou d'urbanisme et, sauf
a produire un certificat d'urbanisme laissant prevoir
que pareil permis pourrait etre obtenu, qu'il ne prend
aucun engagement quant a la possibility d'effectuer sur
le bien aucun des actes et travaux vises a 1'article 80,

Le notaire indique, en outre, dans 1'acte qu'aucun
des actes et travaux vises a 1'article 80, § I", ne
peuvent etre effectues sur le bien objet de 1'acte, tant
que le permis d'urbanisme n'a pas ete obtenu.

Les actes sous seing prive qui constatent ces opera-
tions contiennent la meme declaration.

Le present article vaut pour tout acte translatif ou
declaratif de propriete, de jouissance, d'emphyteose
ou de superficie d'une partie non batie d'un immeuble,
a 1'exception des actes constatant un bail a ferme.

Afdeling n : Gevolgen van de verkavelingsvergunning

Artikel 88

De verkavelingsvergunning heeft een verordenende
waarde.

Section BE: Effets du permis de lotir.

Article 88

Le permis de lotir a valeur reglementaire.
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Artikel 89 Article 89

Voor de vervreemding, verhuring voor meer dan
negen jaar of vestiging van een zakelijk recht, met
inbegrip van bezwaring met hypotheek, aangaande
een in een verkavelingsvergunning vermelde kavel,
moet op verzoek van de eigenaar of eigenaars van de
stukken grond, voor een notaris akte van de verdeling
van die stukken grond en van de aan de verkaveling
verbonden lasten worden verleden. De akte moet de
kadastrale omschrijving van de goederen vermelden,
de eigenaars identificeren in de vorm bepaald in de
wetgeving inzake hypotheken, en hun titel van eigen-
dom aangeven.

De verkavelingsvergunning en het verkavelingsplan
worden als bijiagen bij die akte gevoegd om, samen
met de akte en ten verzoeke van de notaris die de akte
heeft verleden, binnen twee maanden na het verlijden
ervan, te worden overgeschreven op het hypotheek-
kantoor van het arrondissement Brussel. De over-
schrijving van het verkavelingsplan mag worden ver-
vangen door de neerlegging op het hypotheekkantoor
van een door de notaris gewaarmerkte afdruk van dat
plan.

Prealablement a toute alienation, location pour plus
de neuf annees, ou constitution d'un droit reel y
compris 1'affectation hypothecaire portant sur un lot
vise par un permis de lotir, il doit etre dresse acte
devant notaire, ^ la requete du ou des proprietaires des
terrains, de la division de ces terrains et des charges de
lotissement. L'acte doit contenir la designation cadas-
trale des biens, identifier les proprietaires dans les
formes prevues par la legislation en matiere d'hypothe-
ques et indiquer leur titre de propriete.

Le permis de lotir et Ie plan de division sont annexes
a cet acte pour etre transcrits avec lui, a la conserva-
tion des hypotheques de 1'arrondissement de Bruxel-
les, a la diligence du notaire qui a recu 1'acte, dans les
deux mois de la reception de cet acte. La transcription
du plan de division peut etre remplacee par le dep6t a
la conservation d'une copie de ce plan certifiee con-
forme par le notaire.

Artikel 90 Article 90

De notaris geeft aan de partijen kennis van de akte
van verdeling en van het bestek der verkaveling, van
de bepalingen der verkavelingsvergunning, alsook in
voorkomend geval van de wijzigingsbepalingen. Hij
maakt in de akte van verkoop, van verhuring, van
erfpacht of opstal melding van die kennisgeving,
alsook van de datum der vergunning.

Hij vermeldt ,ook in de akte dat geen van de
handelingen en werken bedoeld in artikel 80, § 1,
mogen verricht worden op het goed waarop de akte
betrekking heeft, zolang de stedebouwkundige ver-
gunning niet is verkregen.

De onderhandse akten waarin die verrichtingen
worden vastgelegd, bevatten dezelfde vermeldingen.

Le notaire donne connaissance aux parties de 1'acte
de division, du cahier des charges du lotissement et des
dispositions du permis de lotir ainsi que, le cas
echeant, des dispositions modificatives. II en fait
mention dans 1'acte de vente, de location, d'emphyte-
ose ou de superficie, ainsi que de la date du permis.

II mentionne aussi dans 1'acte qu'aucun des actes et
travaux vises a Particle 80, § I", ne peuvent etre
effectues sur le bien objet de 1'acte tant que le permis
d'urbanisme n'a pas ete obtenu.

Les actes sous seing prive qui constatent ces opera-
dons contiennent les memes mentions.

Artikel 91 Article 91

Niemand mag in verband met de aanleg van nieuwe
verkeerswegen, de tracewijziging, de verbreding of de
opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen
een kavel, vermeld in een verkavelingsvergunning of
in een fase ervan, te koop zetten of verkopen, voor
meer dan negen jaar te huur zetten of verhuren, dan
nadat de houder van de vergunning de voorgeschreven
werken en lasten heeft uitgevoerd, of de nodige
financiele waarborgen voor de uitvoering ervan heeft
verschaft. De vervulling van deze formaliteit wordt
geconstateerd door een bewijs dat door het college van.

Nul ne peut volontairement exposer en vente ou
vendre, exposer en location ou louer pour plus de neuf
ans, un lot vise par un permis de lotir ou par une phase
de celui-ci impliquant 1'ouverture de nouvelles voies de
communication, la modification du trace de votes de
communication communales existantes, 1'elargisse-
ment ou la suppression de celles-ci, avant que le
titulaire du permis ait, soit' execute les travaux et
charges imposes, soit fourni les garanties financieres
necessaires a leur execution. L'accomplissement de
cette formalite est constate dans un certificat delivre
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burgemeester en schepenen afgegeven en bij ter post
aangetekende brief aan de verkavelaar medegedeeld
wordt. Het college van burgermeester en schepenen
zendt aan de gemachtigde ambtenaar een afschrift van
dat bewijs.

Behalve wanneer de uitrusting door de overheid is
uitgevoerd, blijft de houder van de verkavelingsver-
gunning met de aannemer en de architect tien jaar lang
voor de uitrusting uitgevoerd krachtens de verkave-
lingsvergunning hoofdelijk aansprakelijk tegenover
het Gewest, de gemeente en de kopers van de perce-
len, binnen de bij de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgeriijk Wetboek bepaalde perken.

Artikel 92

Reclame met betrekking tot een verkavelingsver-
gunning mag met worden gemaakt dan met vermelding
van de gemeente waar het goed, dat het voorwerp is
van een vergunning, gelegen is, alsmede van de datum
en het nummer van de vergunning.

par Ie college des bourgmestre et echevins et notifie au
lotisseur par lettre recommandee a la poste. Le college
des bourgmestre et echevins transmet copie de ce
certificat au fonctionnaire delegue.

Hors le cas ou 1'equipement a ete realise par les
auto'rites publiques, le titulaire du permis de lotir
demeure solidairement responsable pendant dix ans
avec 1'entrepreneur et 1'architecte de 1'equipement
realise en vertu du permis de lotir, a 1'egard de la
Region, de la commune et des acquereurs de lots, et
ce, dans les limites determinees par les articles 1792 et
2270 du Code civil.

Article 92

Aucune publicite relative a un permis de lotir ne
peut etre faite sans mention de la commune ou le bien
faisant Fobjet du permis est situe, de la date et du
numero de permis.

Artikel 93 Article 93

Indien de inhoud van de verkavelingsaanvraag strij-
dig is met door 's mensen toedoen gevestigde
erfdienstbaarheden of van bij overeenkomst vastge-
stelde verplichtingen en indien de modah'teiten van
artikel 145 in acht werden genomen, heeit de vergun-
ning tot gevolg dat deze erfdienstbaarheden en ver-
plichtingen vervallen, onverminderd de vergoeding
van de houders van deze rechten, ten laste van de
aanvrager.

Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir
est contraire a des servitudes du fait de I'homme ou a
des obligations conventionnelles et que les modalites
visees a Particle 145 ont ete respectees, le pennis a
pour effet d'eteindre lesdites servitudes et obligations,
sans prejudice de 1'indemnisation des titulaires de ces
droits, h charge du demandeur.

Afdeling III : Stedebouwkundige lastcn Section in : Charges d'urbanisme

Artikel 94 Article 94

Het college van burgemeester en schepenen of de
gemeenteraad, alsmede de gemachtigde ambtenaar in
gevallen als bepaald bij artikelen 113 en 124, kunnen
aan de afgifte van de vergunning de lasten verbinden
die zij aan de aanvragers menen te moeten opieggen.
Deze lasten bevatten o.m. buiten de nodige financiele
waarborgen voor de uitvoering ervan, het verrichten
op zijn kosten van alle werken tot uitrusting van de
wegen evenals de reservering en de aanleg van gron-
den voor groene ruimten, openbare gebouwen en
nutsvoorzieningen.

Zij kunnen bovendien de afgifte van de vergunning
doen afhangen van een verklaring, waarbij de aanvra-
ger zich ertoe verbindt wanneer de werken zijn begon-
nen aan de gemeente kosteloos, vrij en onbelast voor
haar, de eigendom over te dragen van de in de
aanvraag vermelde openbare wegen, de bijgebouwen,
de uitrustingen van openbaar nut en de gronden
waarop deze worden of zullen worden aangelegd.

Le college des bourgmestre et echevins ou le conseil
communal ainsi que le fonctionnaire delegue dans les
cas vises aux articles 113 et 124, peuvent subordonner
la delivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile
d'imposer au demandeur, charges comprenant notam-
ment outre la fourniture de garanties financieres
necessaires aleur execution, la realisation a ses frais de
tous travaux d'equipement des voiries ainsi que la
reservation et 1'amenagement de terrains pour des
espaces verts, des batiments publics et des equipe-
ments publics.

En outre, ils peuvent subordonner la delivrance du
permis a une declaration par laquelle le demandeur
s'engage, au moment ou les travaux sont entames, a
ceder a la commune a titre gratuit, quitte et libre de
toute charge et sans frais pour elle, la propriete de
voies publiques, des annexes et des equipements
d'utilite publique mentionnes dans la demande ainsi
que les terrains sur lesquels ils sont ou seront amena-
ges.
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Afdeling IV : Vervaltermijn

Artikel 95

Indien de verkavelingsvergunning geen aanleg van
nieuwe verkeerswegen, noch tracewijziging, verbre-
ding of opheffing van bestaande gemeentelijke ver-
keerswegen omvat, vervalt de vergunning voor bet
overige gedeelte, indien binnen vijfjaar na de afgifte
ervan, de verkoop of de verhuring voor meer dan
negen jaar, de vestiging van een erfpacht- of opstal-
recht van ten minste een derde van de kavels niet is
geregistreerd. Het bewijs van de verkopen of de
verhuringen wordt geleverd door kennisgeving aan bet
college van burgemeester en schepenen en aan de
gemachtigde ambtenaar van de uittreksels uit de
akten, die door de notaris of de ontvanger van de
registratie gewaarmerkt zijn voor het verstrijken van
voormelde termijn van vijf jaar.

r Artikel 96

Indien de verkavelingsvergunning het aanleg van
nieuwe verkeerswegen, een tracewijziging, de verbre-
ding of de opheffing van bestaande gemeentelijke
verkeerswegen omvat, vervalt de vergunning indien de
houder ervan de voorgeschreven werken en lasten
binnen vijfjaar na de afgifte niet heeft uitgevoerd of de
vereiste financiele waarborgen niet heeft verschaft.

Artikel 97

Indien de verkavelingsvergunning in fasen mag
worden uitgevoerd, bepaalt de vergunning het tijdstip
waarop de vijfjarige vervaltermijn ingaat voor eike fase
buiten de eerste.

Section IV : Peremption

Article 95

Lorsque Ie permis de lotir n'implique pas 1'ouverture
de nouvelles voies de communication, la modification
du trace de voies communales existantes, 1'elargisse-
ment ou la suppression de celles-ci, il est perime pour
la partie restante lorsque la vente ou la location pour
plus de neuf ans, la constitution d'emphyteose ou de
superficie, d'au moins un tiers des lots n'a pas ete
enregistree dans Ie delai de cinq ans de sa delivrance.
La preuve des ventes et locations est fournie par la
notification au college des bourgmestre et echevins et
au fonctionnaire delegue des extraits des actes certifies
conformes par Ie notaire ou Ie receveur de 1'enregistre-
ment, avant 1'expiration du delai de cinq ans precite.

Article 96

Lorsque Ie permis de lotir implique 1'ouverture de
nouvelles voies de communication, la modification, du
trace des voies communales existantes, 1'elargissement
ou la suppression de celles-ci, il est perime lorsque Ie
titulaire du permis n'a pas execute les travaux et les
charges imposes ou fourni les garanties financieres
exigees dans les cinq ans de sa delivrance.

Article 97

Lorsque la realisation du permis de lotir est autori-
see par phase, Ie permis determine Ie point de depart
du delai de peremption de cinq ans pour chaque phase
autre que la premiere.

Artikel 98 Article 98

De verkavelingsvergunning vervalt van rechtswege.

Het college van burgemeeester en schepenen con-
stateert echter het verval door een proces-verbaal, dat
bij een ter post aangetekende zending aan de verkave-
laar wordt medegedeeld.

Het college van burgemeester en schepenen zendt
naar de gemachtigde ambtenaar een afschrift van het
proces-verbaal.

Heeft het college van burgemeester en schepenen
twee maanden na afloop van de termijn het verval niet
geconstateerd, dan stelt de gemachtigde ambtenaar
het verval bij proces-verbaal vast, en deelt dit bij een
ter post aangetekende zending aan de verkavelaar en
aan het college van burgemeester en schepenen mede.

La peremption du permis de lotir s'opere de plein
droit.

Toutefois, Ie college des bourgmestre et echevins en
constate la peremption dans un proces-verbal qu'il
notifie au lotisseur par envoi recommande a la poste.

Le college des bourgmestre et echevins transmet une
copie de ce proces-verbal au fonctionnaire delegue.

Si le college des bourgmestre et echevins s'est
abstenu de constater la peremption dans les deux mois
de 1'expiration-du delai, le proces-verbal etablissant la
peremption est dresse par le fonctionnaire delegue et
notifie au lotisseur et au college des bourgmestre et
echevins, par un envoi recommande a la poste.
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Afdeling V : Wijziging van de verkavelingsvergunning Section V : Modification du permis de lotir

Artikel 99

Op verzoek van de eigenaar van een in een verkave-
lingsvergunning .vermelde kavel kan een wijziging van
deze laatste worden toegestaan voor zover de wijziging
geen afbreuk doet aan de rechten ontstaan uit over-
eenkomsten tussen de partijen.

Article 99

A la demande de tout proprietaire d'un lot vis6 par
un permis de lotir, une modification de celui-ci peut
etre autorisee pour autant qu'elle ne porte pas atteinte
aux droits resultant de conventions entre les parties.

Artikel 100

De bepalingen tot regeling van de verkavelingsver-
gunning zijn mede toepasselijk op de wijziging ervan,
onverminderd de vervulling van de navolgende forma-
liteiten.

Article 100

Les dispositions reglaot Ie permis de lotir sont
applicables a sa modification, sans prejudice de 1'ac-
complissement des formalites ci-apres.

Alvorens zijn aanvraag in te dienen, zendt de
eigenaar een eensluidend afschrift ervan, bij een ter
post aangetekende brief, aan alle eigenaars van een
kavel die de aanvraag met medeondertekend hebben.
De postbewijzen van afgifte der aangetekende zendin-
gen worden bij het dossier van de aanvraag gevoegd.
De bezwaren worden schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen ingediend binnen dertig
dagen te rekenen vanaf de datum van afgifte der
aangetekende zendingen bij de post.

Avant d'introduire sa demande, Ie proprietaire
adresse une copie conforme de celle-ci par lettre
recommandee a la poste, a tous les proprietaires d'un
lot qui n'ont pas contresigne la demande; Les recepis-
ses du depot des envois recommandes sont annexes au
dossier joint a la demande. Les reclamations sont
introduites au college des bourgmestre et echevins, par
ecrit, dans les trente jours de la date du depot a la
poste des envois recommandes.

De wijziging wordt geweigerd indien de eigenaar of
eigenaars van meer dan een vierde van de in de
oorspronkelijke vergunning toegestane kavels hun ver-
zet aan het college van burgemeester en schepenen te
kennen geven bij een ter post aangetekende brief die
binnen de in het tweede lid bedoelde termijn is
verzonden.

La modification est refusee lorsque Ie ou les proprie-
taires possedant plus du quart des lots autorises dans Ie
permis initial manifestent leur opposition au college
des bourgmestre et echevins, par lettre recommandee
a la poste adressee dans Ie delai vis6 a 1'alinea 2.

De beslissing tot verlening of weigering van de
wijzigingsvergunning wordt met redenen omkleed.

La decision d'octroi ou de refus du permis modifica-
tif est motivee.

Artikel 101

De verkavelingsvergunning kan eveneens worden
gewijzigd onder de voorwaarden en volgens de nadere
regels bepaald bij artikelen 54 tot 60.

Article 101

Le permis de lotir peut egalement etre modifie dans
les conditions et selon modalites fixees aux articles 54 a
60.

Artikel 102

De wijziging van de verkavelingsvergunning heeft
geen gevolg op de vervaltermijn van de verkavelings-
vergunning waarvan de wijziging is aangevraagd.

Article 102

La modification du permis de lotir n'a aucun effet
sur le delai de peremption du permis de lotir dont la
modification est demandee.
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Artikel 103 • Article 103

Heeft een eigenaar van een kavel een wijziging van
de verkavelingsvergunning verkregen, dan moet
evenzo, op zijn verzoek, voor een notaris akte worden
verieden van de wijzigingen die werden aangebracht in
de verkaveling van de stukken grond of in de lasten
van de verkaveling. De akte moet de kadastrale
omschrijving van de goederen op het tijdstip van het
verlijden vermelden, alle eigenaars van de in de
verkavelingsvergunning vermelde percelen identifice-
ren in de vorm bepaald in de wetgeving inzake
hypotheken en hun titel van eigendom aangeven; zij
moet eveneens een nauwkeurige opgave van de over-
schrijving der verdelingsakte van de stukken grond
bevatten. De beslissing tot wijziging van de verkave-
lingsvergunning en, in voorkomend geval, het nieuwe
verdelingsplan worden als bijiage bij die akte gevoegd,
om samen met deze akte te worden overgeschreven
zoals in artikel 89 is bepaald.

Lorsqu'un proprietaire d'une parcelle a obtenu une
modification du pennis de lotir, il doit, b sa requete,
etre passe acte devant notaire, des modifications
apportees b la division des terrains ou aux charges du
lotissement. L'acte doit contenir la designation cadas-
trale des biens au moment ou il est passe, identifier
tous les'proprietaires des parcelles visees par Ie permis
de lotir dans les formes prevues par la legislation en
matiere d'hypotheques et indiquer leur titre de pro-
priete; il doit aussi contenir 1'indication precise de la
transcription de 1'acte de division des terrains. La
decision modifiant Ie permis de lotir et, Ie cas echeant,
Ie nouveau plan de division sont annexes ^ cet acte
pour etre transcrits avec lui comme il est indique a
1'article 89.

Artikel.104

Wanneer de Executieve beslist dat de verkavelings-
vergunning dient te worden gewijzigd overeenkomstig
artikel 55 kan zij in het belang van de goede plaatse-
lijke aanleg bij een met redenen omkleed besluit de
schorsing gelasten van de verkoop of van de verhuring
voor meer dan negen jaar, van de vestiging van een
erfpacht of opstalrecht van het geheel of van een
gedeelte der percelen van de in de verkavelingsvergun-
ning vermelde percelen.

Article 104

Lorsque 1'Executif decide qu'il y a lieu a modifica-
tion du permis de lotir conformement ^ 1'article 55, il
peut, dans 1'interet du bon amenagement des lieux,
ordonner par arrete motive la suspension de la vente,
de la location pour plus de neuf ans, de la constitution
d'emphyteose ou de superficie de tout ou partie des
parcelles visees par Ie permis de lotir.

HOOFDSTUK III CHAPITRE III

INDIENING EN BEHANDELING
VAN DE VERGUNNINGSAANVRAGEN

EN BEROEPEN

Afdeling I : Indiening van de aanvraag

Artikel 105

De Executieve bepaalt aan weike voorwaarden een
dossier over een vergunningsaanvraag moet voldoen
om als volledig te worden beschouwd.

DE L'lNTRODUCTION ET DE L'lNSTRUCTION
DES DEMANDES DE PERMIS

ET DES RECOUPS

Section I" : Introduction de la demande

Article 105

L'Executif determine les conditions requises pour
qu'un dossier de demande de permis soit considere
comme complet.

Artikel 106

De aanvraag kan op het gemeentehuis worden
ingediend. Een ontvangstbewijs ervan wordt dadelijk
afgegeven.

De aanvraag kan ook bij een ter post aangetekende
brief worden gericht aan het college van burgemeester
en schepenen.

Article 106

La demande peut etre deposee a la maison commu-
nale. II en est delivre une attestation de depot sur Ie
champ.

La demande peut egalement etre adressee au college
des bourgmestre et echevins par envoi recommande a
la poste.
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Binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag
zendt de gemeente aan de aanvrager bij een ter post
aangetekende brief een ontvangstbewijs indien zijn
dossier volledig is. Is dit niet het geval, deelt ze hem op
dezelfde wijze dat zijn dossier niet volledig is met
vermelding van de ontbrekende documenten of inlich-
tingen.

Bij gebrek aan het ontvangstbewijs of de kennisge-
ving dat het dossier niet volledig is, worden de bij
artikel 115 bepaalde proceduretermijnen berekend
vanaf de elfde dag met ingang van de indiening van de
•aanvraag.

Dans les dix jours de la reception de la demande, la
commune adresse au demandeur, par pli recommande
a la poste, un accusd de reception si Ie dossier est
complet. Dans Ie cas contraire, elle rinforme, dans les
memes conditions que son dossier n'est pas complet en
indiquant les documents ou renseignements man-
quants.

En 1'absence de delivrance de 1'accuse de reception
ou de la notification du caractere incomplet du dossier,
les delais de procedure vises b Particle 115 se calculent
a partir du onzieme jour du depot de la demande.

Artikel 107 Article 107

Komt in het in artikel 113 bedoelde geval de
gemachtigde ambtenaar tot de bevinding dat het
dossier niet volledig is, dan deelt hij de aanvrager
alsook de gemeente waaran hij het dossier terugzendt,
mede dat het afgegeven ontvangstbewijs als ongeschre-
ven moet worden beschouwd en dat de procedure
opnieuw moet worden begonnen.

De 'gemachtigde ambtenaar geeft de aanvrager te
kenrien met weike sfukken het dossier moeirworden
aangevuld.

In het in artikel 114 bedoelde geval kan hij de
vergunning schorsen.

Lorsque, dans Ie cas vise a 1'article 113, Ie fonction-
naire delegue constate que Ie dossier n'est pas com-
plet, il avertit Ie demandeur, ainsi que la commune a.
laquelle il renvoie Ie dossier, que 1'accuse de reception
doit etre considere comme nul et non avenu et que la
procedure doit etre recommencee.

Le fonctionnaire delegue indique au demandeur les
pieces qui doivent completer le dossier.

Dans le cas vise a 1'article 114, il peut suspendre le
permis.

Mdeling 11: Effectenbeoordeling in stedelijk milieu

Artikel 108

Voordat het college van burgemeester en schepenen
het ontvangstbewijs van de vergunningsaanvraag
afgeeft, gaat het na ofde aanvraag onderworpen is aan
de bepalingen betreffende de milieu-effectenbeoorde-
ling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Afdeling III: Speciale regelen van openbaarmaking

Artikel 109

In het gewestelijke ontwikkelingsplan, het gewes-
telijke bestemmingsplan, een gewestelijke stedebouw-
kundige verordening, de gemeentelijke ontwikkelings-
plannen, de bijzondere bestemmingsplannen en de
gemeentelijke stedebouwkundige verordeningen, kan
de behandeling van sommige aanvragen om een ver-
gunning of een attest afhankelijk worden gesteld van
speciale regeien van openbaarmaking.

Voor eike vergunningsaanvraag waarvoor een
milieu-effectennota noodzakelijk is, gelden de in het
eerste lid bedoelde speciale regelen van openbaarma-
king. De onderzoekstermijn wordt evenwel ambts-
halve op dertig dagen gebracht.'

Section n : Evaluation des incidences en milieu urbain

Article 108

Avant de delivrer 1'accuse de reception de la
demande de permis, le college des bourgmestre et
echevins verifie si la demande est soumise aux disposi-
tions relatives a 1'evaluation des incidences de certains
projets publics et prives sur 1'environnement.

Section in : Mesures particulieres de publicite

Article 109

Le plan regional de developpement, le plan regional
d'affectation du sol, un reglement regional d'urba-
nisme, les plans conununaux de developpement, les
plans particuliers d'affectation du sol, ainsi que les
reglements communaux d'urbanisme peuvent soumet-
tre 1'instruction de certaines demandes de permis ou de
certificat a des mesures particulieres de publicite.

Toute demande de permis necessitant une note
d'incidences est soumise aux mesures particulieres de
publicite visees a 1'alinea I". Toutefois, le delai d'en-
quete est d'office porte a trente jours.
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Artikel 110 Article 110

Wanneer speciale regelen van openbaarmaking wor-
den voorgeschreven, organiseert het college van bur-
gemeester en schepenen, op eigen initiatief of binnen
tien dagen na het verzoek van de gemachtigde ambte-
naar in het geval bepaald bij artikel 135, een openbaar
onderzoek.

Het dossier van de aanvraag kan door de bevolking
op het gemeentebestuur worden geraadpleegd tijdens
de duur van het onderzoek waarvan het begin en het
einde op de.uit te hangen berichten van onderzoek
staan vermeld.

Bezwaren en opmerkingen worden overgemaakt
aan het college van burgemeester en schepenen binnen
de vastgelegde termijn en worden bij het proces-
verbaal van sluiting van het onderzoek gevoegd. Dit
proces-verbaal wordt door het college van burgemees-
ter en schepenen binnen acht dagen na bet verstrijken
van de termijn opgemaakt.

Lorsque de,s mesures particulieres de publicite sont
prescrites, Ie college des bourgmestre et echevins
organise une enquete publique, d'initiative ou dans les
dix jours de la demande du fonctionnaire delegue dans
Ie cas prevu a 1'article 135.

Le dossier de la demande est tenu a la disposition du
public a la maison communale aux fins de consultation
pendant la duree requise pour 1'enquete, dont le debut
et la fin sont precises dans les avis d'enquete h afficher.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestre et echevins dans le delai fixe
et annexees au proces- verbal de cloture de 1'enquete.
Celui-ci est dresse par le college des bourgmestre et
echevins dans les huit jours de 1'expiration du delai.

Artikel 111

De aanvraag wordt samen met de bezwaren en
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek binnen vijftien dagen na de sluiting van
het onderzoek aan de overlegcommissie doorgezon-
den. Deze brengt haar advies binnen dertig dagen voor
de sluiting van het onderzoek uit.

Article 111

La demande est, avec les reclamations et observa-
tions et le proces-verbal de cloture de 1'enquete,
soumise dans les quinze jours de la cloture de 1'en-
quete, a la commission de concertation. Celle-ci emet
son avis dans les trente jours de la fin de 1'enquete.

Artikel 112

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van deze af deling vast.

Article 112

L'Executif determine les modalites d'application de
la presente section.

Afdeling IV : Beslissing van het college
van burgemeester en schepenen

Artikel 113

§ 1. Zolang voor het grondgebied waarin het goed
begrepen is, geen door de Executieve goedgekeurd
bijzonder bestemmingsplan of geen geldige verkave-
lingsvergunning bestaat, wordt de aanvraag aan de
gemachtigde ambtenaar voorgelegd.

De vergunning kan slechts door het college van
burgemeester en schepenen worden verleend op eens-
luidend en uitdrukkelijk advies van de gemachtigde
ambtenaar.

De Executieve kan de lijst vaststellen van de werken
en handelingen waarvoor, wegens nun geringe
omvang, het advies van een gemachtigde ambtenaar
niet is vereist. In dat geval is artikel 114 toepasselijk.

Section IV : Decision du college
des bourgmestre et echevins

Article 113

§ 1s1. Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le
temtoire ou se trouve situe le bien, de plan particulier
d'affectation du sol approuve par 1'Executif ou de
permis de lotir non perime, la demande est soumise au
fonctionnaire delegue.

Le permis ne peut etre delivre par le college des
bourgmestre et echevins que de 1'avis conforme et
expres du fonctionnaire delegue.

L'Executif peut arreter la liste des travaux et actes
qui, en raison de leur minime importance, ne requie-
rent pas 1'avis du fonctionnaire delegue. En ce cas,
1'article 114 est applicable.
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§ 2. Het advies van de gemachtigde ambtenaar kan,
mits behooriijk met redenen omkleed, de weigering
van de vergunning tot gevolg hebben.

De vergunning kan ook worden geweigerd voor het
bouwen op een stuk grond, gelegen aan een weg die,
gelet op de plaatselijke toestand, onvoldoende is
uitgerust.

De gemachtigde ambtenaar kan aan de afgifte van de
vergunning ook voorwaarden verbinden om een goede
plaatselijke aanleg veilig te stellen, en in dat verband
desnoods afwijken van alle bestaande verordenende
voorschriften, inzonderheid van die weike uit rooi-
plannen voortvloeien.

Bij het verlenen van een ongunstig advies mag de
gemachtigde ambtenaar afwijken van de voorschriften
van een gewestelijk ontwikkelingsplan of van een
gewestelijk bestemmingsplan waarvan de wijziging
beslist is.

De gemachtigde ambtenaar kan zijn ongunstig
advies doen berusten op een van volgende redenen :
1° de aanvraag is onverenigbaar met een in uitwerking

zijnd bijzonder bestemmingsplan waarvan het
basisdossier door de Executieve werd goedge-
keurd;

2° het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan of
van gewestelijk bestemmingsplan is in strijd met de
aanvraag;

3° de Executieve heeft besloten een gewestelijk ont-
wikkelingsplan, een gewestelijk bestemmingsplan
of een gemeentelijk ontwikkelingsplan te wijzigen.

§ 3. Onverminderd de bepalingen van § 2 mag de
vergunning niet worden verieend, wanneer gevraagd
wordt te bouwen of te herbouwen op het gedeelte van
een stuk grond dat door een rooilijn is getroffen of
andere dan instandhoudings- en onderhoudswerken
uit te voeren aan een door een rooilijn getroffen
gebouw.

In het laatste geval mag de vergunning niettemin
worden afgegeven, indien uit de adviezen van de
bevoegde instanties blijkt dat de rooilijn ter plaatse
van het gebouw niet voor ten minste vijf jaar, te
rekenen vanaf de afgifte van de vergunning, tot stand
zai kunnen worden gebracht. In geval van onteigening
na het verstrijken van die tennijn, wordt bij het
bepalen van de vergoeding geen rekening gehouden
met de waardevermeerdering die uit de vergunde
werken voortvloeit.

§ 4. De vergunning moet het beschikkende gedeelte
van het advies van de gemachtigde ambtenaar overne-
men.

§ 2. L'avis du fonctionnaire delegue peut, moyen-
nant due motivation, conclure au refus du permis.

Le permis peut notamment etre refuse s'il s'agit de
batir sur un terrain n'ayant pas d'acces ^ une voie
suffisamment equipee, compte tenu de la situation des
lieux.

Le fonctionnaire delegue peut aussi subordonner la
delivrance du permis & des conditions destinees h
sauvegarder le bon amenagement des lieux en s'ecar-
tant au besoin de toutes prescriptions reglementaires
existantes et notamment de celles decoulant de plans
d'alignement.

Lorsqu'il emet un avis defavorable, le fonctionnaire
delegue peut s'ecarter des prescriptions d'un plan
regional de developpement ou d'un plan regional
d'affectation du sol, dont la modification a et6 decidee.

Le fonctionnaire delegue peut fonder son avis defa-
vorable sur un des motifs suivants :
1° la demande est incompatible avec un plan particu-
• lier d'affectation du sol en cours d'elaboration dont

le dossier de base a ete approuve par 1'Executif;

2° le projet de plan regional de developpement ou de
plan regional d'affectation du sol s'oppose a la
demande;

3° PExecutif a decide la modification d'un plan regio-
nal de developpement, d'un plan regional d'affec-
tation du sol ou d'un plan communal de developpe-
ment.

§ 3. Sans prejudice des dispositions du § 2 le permis
ne peut etre delivre lorsqu'il s'agit de construire ou de
reconstruire sur la partie d'un terrain frappee d'aligne-
ment ou lorsqu'il s'agit d'effectuer h un batiment
frappe d'alignement des travaux autres que de conser-
vation et d'entretien.

Neanmoins, dans ce dernier cas, le permis pourra
etre delivre s'il resulte des avis exprimes par les
autorites competentes que 1'alignement ne pourra etre
realise, au droit du batiment considere, avant au moins
cinq ans a partir de la delivrance du permis. En cas
d'expropriation effectuee apres Pexpiration de ce
delai, la plus-value resultant des travaux autorises n'est
pas prise en consideration pour le calcul de 1'indem-
nite.

§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de 1'avis
donne par le fonctionnaire delegue.



A-108/1- 90/91 - 174 - A-108/1 - 90/91

De aanvrager is gehouden de in dat advies gestelde
voorwaarden in acht te nemen.

§ 5. De beslissing waarbij de vergunning wordt
geweigerd, wordt met redenen omkleed.

Artikel 114

Wanneer voor het gebied waarin het goed gelegen
is, een door de Executieve goedgekeurd of vastgesteld
bijzonder bestemmingsplan of een niet-vervallen ver-
kavelingsvergunning bestaat, beslist het college van
burgemeester en schepenen over de aanvraag.

Le demandeur est tenu de respecter les conditions
prescrites par cet avis.

§ 5. La decision de refus du permis est motivee.

Article 114

S'il existe, pour le territoire ou se trouve situe le
bien, un plan particulier d'affectation du sol approuve
ou adopte par 1'Executif ou un permis de lotir non
perime, le college des bourgmestre et echevins statue
sur la demande.

Artikel 115 Article 115

Van de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen tot verlening of weigering van de vergun-
ning wordt gelijktijdig aan de aanvrager en aan de
gemachtigde ambtenaar bij een ter post aangetekende
brief kennis gegeven.

Deze kennisgeving zai vanaf de datum van het
ontvangstbewijs binnen volgende termijnen plaatsvin-
den :
1° vijfenveertig dagen indien de aanvraag noch het

voorafgaand advies van de gemachtigde ambtenaar
noch de speciale regelen van openbaarmaking
bedoeld in artikelen 109 tot 112;

2° vijfenzeventig dagen indien de aanvraag hetzij het
eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar,
hetzij speciale regelen van openbaarmaking ver-
eist;

3° honderd en vijf dagen indien de aanvraag het
eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar
en speciale regelen van openbaarmaking vereist.

Indien de aanvraag speciale regelen van openbaar-
making vereist en haar behandeling gedeeltelijk tijdens
de schoolvakanties plaatsvindt, worden de termijnen
veriengd met :
1° tien dagen voor de Paas- of Kerstvakantie;

2° vijfenveertig dagen voor de zomervakantie.

Wanneer voor de afgifte van de vergunning een
afwijking overeenkomstig artikel 82 is nodig, worden
de termijnen met dertig dagen veriengd.

Artikel 116

Van de bij toepassing van artikelen 113 en 114
afgegeven vergunning mag gebruik worden gemaakt
indien de gemachtigde ambtenaar binnen twintig
dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de
vergunning, geen beslissing tot schorsing ervan ter
kennis van de aanvrager heeft gebracht.

La decision du college des bourgmestre et echevins
octroyant ou refusant le permis est notifiee par pli
recommande a la poste simultanement au demandeur
et au fonctionnaire delegue.

Cette notification interviendra dans les delais sui-
vants a compter de la date de 1'accuse de reception :

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert
ni avis prealable du fonctionnaire delegue, ni
mesures particulieres de publicite visees aux arti-
cles 109 a 112;

2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert
soit 1'avis conforme du fonctionnaire delegue, soit
des mesures particulieres de publicite;

3° cent cinq jours lorsque la demande requiert 1'avis
conforme du fonctionnaire delegue et des mesures
particulieres de publicite.

Lorsque la demande requiert des mesures particulie-
res de publicite et que son instruction se deroule
partiellement durant les vacances scolaires, les delais
sont augmentes de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Paques ou de

Noel;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'ete.

Lorsque la delivrance du permis necessite 1'octroi
d'une derogation conformement ^ Particle 82, les
delais sont augmentes de trente jours.

Article 116

Le permis delivre en application des articles 113 et
114 est executoire si, dans les vingt jours a compter de
sa notification, le fonctionnaire delegue n'a pas notifie
au demandeur une decision suspendant le permis.
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De tekst van het eerste lid wordt in de vergunning
opgenomen.

Le permis doit reproduire Ie texte de 1'alinea pre-
mier.

Artikel 117

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergun-
ning afgegeven is, moet op het terrein worden aange-
plakt door de aanvrager, hetzij, wanneer het een werk
betreft, v66r de aanvang van het werk en tijdens de
hele duur ervan, hetzij, in de overige gevallen, vanaf
de voorbereidselen tot de handeling of handelingen en
tijdens de hele uitvoering ervan.

Article 117

Un avis indiquant que le permis a ete delivre, doit
etre affiche sur le terrain, par les soins du demandeur,
soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant 1'ouverture du
chantier et pendant toute la duree de ce dernier, soit
dans les autres cas, des les preparatifs de 1'acte ou des
actes et tout au long de 1'accomplissement de ceux-ci.

Gedurende die tijd moet de vergunning en het
bijbehorende dossier, of een door het gemeente-
bestuur of de gemachtigde ambtenaar gewaarmerkt
afschrift van deze stukken, voortdurend ter beschik-
king van de in artikel 174 aangewezen ambtenaren
liggen, op de plaats waar het werk uitgevoerd en de
handeling of handelingen verricht worden.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van dit artikel vast.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexe ou
une copie de ces documents certifiee conforme par
1'administration communale doit se trouver en perma-
nence ^ la disposition des agents designes ^ 1'article
174, a I'endroit ou les travaux sont executes et le ou les
actes sont accomplis.

L'Executif determine les modalites d'execution du
present article.

Artikel 118

De plaatsing van de nieuwe gebouwen wordt ter
plaatse aangegeven door de zorg van het college van
burgemeester en schepenen, dat zich gedraagt naar het
eventuele advies van de gemachtigde ambtenaar en
bovendien, zo het een bouwwerk aan een grote weg
betreft, naar de verordeningen en adviezen van het
betrokken bestuur.

Article 118

L'implantation des constructions nouvelles est indi-
quee sur place par les soins du college des bourgmestre
et echevins qui se conformera a 1'avis du fonctionnaire
delegue et, en outre, s'il s'agit de construire le long de
la grande voirie, aux reglements et avis de 1'admini-
stration interess6e.

Artikel 119 Article 119

De weigering van de vergunning, gegrond op de in
artikel 113, § 2, laatste lid, bedoelde redenen, vervalt :
1° in het in 1° bedoelde geval, indien het plan geen

bindende kracht heeft verkregen binnen drie jaar
na de goedkeuring door de Executieve van het
basisdossier;

2° in het in 2° bedoelde geval indien dit plan geen
bindende kracht heeft verkregen binnen het jaar na
de inwerkingtreding van het besluit van de Execu-
tieve houdende vaststelling van het ontwerp;

3° in het in 3° bedoelde geval, indien het nieuwe plan
geen bindende kracht heeft verkregen binnen twee
jaar na de inwerkingtreding van het besluit van de
Executieve houdende wijziging ervan.

In de drie gevallen wordt over de oorspronkelijke
aanvraag, op verzoek van de aanvrager, een nieuwe
beslissing genomen, die bij weigering niet meer op de
genoemde reden gegrond mag zijn.

Le refus du permis fonde sur les motifs vises ^
1'article 113, § 2, dernier alinea, devient caduc :
1° dans le cas vise au 1°, si ce plan n'a pas acquis force

obligatoire dans les trois ans de 1'approbation par
1'Executif du dossier de base;

2° dans le cas vise au 2°, si ce plan n'a pas acquis force
obligatoire dans 1'annee a dater de 1'entree en
vigueur de 1'arrete de 1'Executif qui arrete le
projet;

3° dans le cas vise au 3°, si le nouveau plan n'a pas
acquis force obligatoire dans les deux ans ^ dater de
1'entree en vigueur de 1'arrete de 1'Executif deci-
dant sa modification.

Dans les trois cas, la requete primitive fait 1'objet, a
la demande du requerant, d'une nouvelle decision qui,
en cas de refus, ne peut plus etre fondee sur ledit
motif.
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Afdeling V : Schorsing en vernietiging
van de vergunning

Artikel 120

In bet in artikel 113 bedoelde geval gaat de gemach-
tigde ambtenaar na of de procedure regelmatig was en
of zijn advies in acht wordt genomen. Zo niet, dan
schorst hij de beslissing van het college van burgemees-
ter en schepenen en stelt dit laatste alsook de aanvra-
ger en het Stedebouwkundig College daarvan in kennis
binnen twintig dagen na ontvangst van de vergunning.

Section V : Suspension et annulation
du permis

Article 120

Dans Ie cas vise a 1'article 113, Ie fonctionnaire
delegue verifie si la procedure a ete reguliere et son
avis respecte. Dans la negative, il suspend la decision
du college des bourgmestre et echevins et Ie notifie a
celui-ci, au demandeur ainsi qu'au College d'urba-
nisme, dans les vingt jours qui suivent la reception du
permis.

Artikel 121 Article 121

§ 1. In het in artikel 114 bedoelde geval wordt een
afschrift van de vergunning samen met het dossier
gezonden aan de gemachtigde ambtenaar, die nagaat
of de vergunning overeenstemt met het bijzonder
bestemmingsplan, met de verkavelingsvergunning,
met de gewestelijke stedebouwkundige verordenin-
gen, voorzien bij de artikelen 155 tot 157, met de
wetgeving op de grote wegen en de wetgeving betref-
fende het statuut der autosnelwegen alsook met de
perceelplannen die de Executieve met toepassing van
die wetgeving heeft goedgekeurd.

In geval van niet-overeenstemming schorst de
gemaehtigde ambtenaar de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen en geeft daarvan
kennis aan dit college, aan de aanvrager en aan het
Stedebouwkundig College binnen twintig dagen na
ontvangst van de vergunning.

§ 2. De gemachtigde ambtenaar kan ook de vergun-
ning schorsen die, hoewel steunende op een bijzonder
bestemmingsplan of op een niet-vervallen verkave-
lingsvergunning, onverenigbaar is met de voorschrif-
ten van een ontwerp van gewestelijk ontwikkelings-
plan of gewestelijk bestemmingsplan dat bindende
kracht heeft gekregen.

De gemachtige ambtenaar kan eveneens de vergun-
ning schorsen wanneer hij van oordeel is dat de
overeenkomstig de vergunning of het bijgevoegde
dossier geplande werken een goede plaatselijke aanleg
in gevaar kunnen brengen, zodra de Executieve heeft
besloten tot de wijziging van het bijzondere bestem-
mingsplan of het opmaken van een bijzondere bestem-
mingsplan strekkende tot de wijziging of de vernieti-
ging van de verkavelingsvergunning.

Artikel 122

Binnen zestig dagen na de ken-nisgeving van de
schorsing bedoeld in artikelen 120 en 121 vernietigt de
Executieve op advies van het Stedebouwkundig Col-
lege de vergunning indien nodig en geeft kennis van
haar beslissing gelijktijdig aan het college van burge-
meester en schepenen en aan de aanvrager.

•§ I". Dans Ie cas vise a 1'article 114, une expedition
du permis est transmise avec Ie dossier au fonction-
naire delegue, qui verifie si Ie permis est conforme au
plan particulier d'affectation du sol, au permis de lotir,
aux reglements regionaux d'urbanisme prevus aux
articles 155 a 157, a la legislation sur la grande voirie et
a la legislation relative au statut des autoroutes, ainsi
qu'aux plans parcellaires approuves par 1'Executif en
application de cette legislation.

En cas de non-conformite. Ie fonctionnaire delegue
suspend la decision du college des bourgmestre et
echevins et Ie notifie a celui-ci, au demandeur ainsi
qu'au College d'urbamsme, dans les vingt jours qui
suivent la reception du permis.

§ 2. Le fonctionnaire delegue suspend Ie permis qui,
bien qu'il soit fonde sur un plan particulier d'affecta-
tion du sol ou un permis de lotir non perime, est
incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan
regional de developpement ou de plan regional d'af-
fectation du sol ayant acquis force obligatoire.

Le fonctionnaire delegue peut egalement suspendre
le permis lorsqu'il estime que les travaux prevus dans
ce permis ou dans le dossier annexe sont de nature a
compromettre le bon amenagement des lieux, des que
1'Executif a decide la modification du plan particulier
d'affectation du sol ou 1'elaboration d'un plan particu-
lier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou
d'annuler le permis de lotir.

Article 122

Dans les soixante jours de la notification de la
suspension visee aux articles 120 et 121,1'Executif, sur
avis du College d'urbanisme, annule le permis s'il y a
lieu et notifie sa decision simultanement au college des
bourgmestre et echevins et au demandeur.
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In geval de gemeente, op eigen verzoek, door de
Executieve of haar afgevaardigde wordt gehoord,
wordt de termijn met vijftien dagen verlengd.

In geval de gemeente verzoekt om te worden
gehoord, wordt de vergunningshouder uitgenodigd te
verschijnen.

Bij gebrek aan kennisgeving van de vernietiging van
deze termijn wordt de schorsing opgeheven.

De tekst van artikelen 120 'en 121, het eerste, het
tweede en het derde lid van dit artikel worden in de
vergunning opgenomen.

Lorsque la commune est, b sa demande, entendue
par PExecutif ou son delegue, Ie delai est prolonge de
quinze jours.

Lorsque la commune demande a etre entendue. Ie
titulaire du permis est invite a comparaitre.

A defaut de la notification de 1'annulation dans ce
delai, la suspension est levee.

Le permis reproduit Ie texte des articles 120 et 121,
et les alineas premier a 3 du present article.

Artikel 123 Article 123

De vernietiging van de vergunning om de redenen
bepaald in § 2 van artikel 113 vervalt onder dezelfde
voorwaarden dan die bedoeld in artikel 119.

L'annulation du permis fondee sur les motifs repris
au § 2 de 1'article 113 devient caduque dans les memes
conditions que celles fixees a 1'article 119.

Afdeling VI : Aanhangigmaking van de
gemachtigde ambtenaar

Section VI : Saisine du fonctionnaire delegue

Artikel 124 Article 124

De aanvrager die na verloop van de bij artikel 115"
vastgelegde termijn geen kennisgeving van de beslis-
sing van het college van burgemeester en schepenen
heeft ontvangen, kan de gemachtigde ambtenaar bij
een ter post aangetekende brief verzoeken op zijn
vergunningsaanvraag te beschikken; bij zijn brief,
waarvan hij een afschrift aan het college van burge-
meester en schepenen zendt, voegt hij een eensluidend
afschrift van het dossier dat hij oorspronkelijk aan dit
laatste heeft gericht.

De gemachtigde ambtenaar beslist over de veriening
of de weigering van de vergunning binnen dertig dagen
te rekenen vanaf de ontvangst van de aangetekende
brief. Bij gebrek aan een binnen die termijn genotifi-
ceerde beslissing wordt de vergunning geacht te zijn
geweigerd.

De weigeringsbeslissing van de gemachtigde ambte-
naar kan op de in de artikel 113, § 2 vermelde redenen
gegrond zijn.

De vergunning kan aan voorwaarden om een goede
plaatselijke aanleg veilig te stellen worden verleend en
kan eveneens afwijkingen toestaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 82.

A 1'expiration du delai fixe Si Fardcle 115, le
demandeur qui n'a pas recu notification de la decision
du college des bourgmestre et echevins, peut, par
lettre recommandee a la poste, inviter le fonctionnaire
delegue a statuer sur sa demande de permis; il joint a
sa lettre, dont il envoie copie au college des bourg-
mestre et echevins, une copie conforme du dossier
qu'il a adresse imtialement a ce dernier.

Le fonctionnaire delegue notifie sa decision octroy-
ant ou refusant le permis dans les trente jours de la
reception de la lettre recommandee, L'absence de
decision notifiee dans ce delai equivaut au refus du
permis.

La decision du refus du fonctionnaire delegue peut
etre fondee, entre autres, sur les motifs prevus a
1'article 113, § 2.

Le permis peut etre assorti de conditions destinees a
sauvegarder le bon amenagement des lieux. II peut
egalement consenfir des derogations conformement
aux dispositions de 1'article 82.
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Afdeling VII : Beroep bij het Stedebouwkundig College Section VII : Recours au College d'urbanisme

Artikell25 Article 125

De aanvrager kan binnen dertig dagen na de ont-
vangst van de beslissing van het college van burge-
meester en schepenen of van de weigeringsbeslissing
van de gemachtigde ambtenaar bedoeld in artikel 124,
tegen die beslissing in beroep komen bij het Stede-
bouwkundig College.

Bij ontstentenis van een beslissing kan hij eveneens
in beroep komen binnen dertig dagen na afloop van de
in artikel 124, tweede lid, bedoelde termijn.

Het Stedebouwkundig College zendt een afschrift
van het beroepschrift binnen vijf dagen na de ont-
vangst aan de gemeente en aan de gemachtigde
ambtenaar.

Le demandeur peut, dans les trente jours de la
reception de la decision du college des bourgmestre et
echevins ou de la decision de refus du fonctionnaire
delegue visee a 1'article 124, introduire un recours
contre cette decision aupres du College d'urbanisme.

II peut egalement introduire un recours en cas
d'absence de decision, dans les trente jours de 1'expira-
tion du delai vise a 1'article 124, alinea 2.

Copie du recours est adresse par le College d'urba-
nisme a la commune et au fonctionnaire delegue, dans
les cinq jours de la reception.

Artikel 126 Article 126

De aanvrager of zijn raadsman, het college van
burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde, als-
ook de gemachtigde ambtenaar worden op hun ver-
zoek door het Stedebouwkundig College gehoord.
Wanneer een partij vraagt om te worden gehoord,
worden ook de andere partijen opgeroepen.

Le demandeur ou son conseil, le college des bourg-
mestre et echevins ou son delegue, ainsi que le
fonctionnaire delegue sont, a leur demande, entendus
par le College d'urbanisme. Lorsqu'une partie
demande a etre entendue, les autres parties sont
invitees a comparattre.

Artikel 127 Article 127

Van de beslissing van het Stedebouwkundig College
wordt aan de aanvrager, aan het college van burge-
meester en schepenen en aan de gemachtigde ambte-
naar kennis gegeven binnen zestig dagen na de datum
van afgifte bij de post van de aangetekende zending die
het beroep bevat. Ingeval de partijen worden gehoord,
wordt de termijn met vijftien dagen verlengd.

La decision du College d'urbanisme est notifiee au
demandeur, au college des bourgmestre et echevins et
au fonctionnaire delegue dans les soixante jours de la
date du dep6t a la poste de 1'envoi recommande
contenant le recours. Lorsque les parties sont enten-
dues, le delai est prolonge de quinze jours.

Artikel 128 Article 128

De beslissingen van het Stedebouwkundig College
worden met redenen omkleed.

Les decisions du College d'urbanisme sont motivees.

De vergunning kan worden geweigerd om de in
artikel 113, § 2, vermelde redenen of worden verleend
onder voorwaarden om een goede plaatselijke aanleg
veilig te stellen.

De afwijkingen kunnen slechts overeenkomstig arti-
kel 82 worden toegestaan.

Le permis peut etre refuse pour'les motifs prevus a
1'article 113, § 2, ou etre assorti de conditions desti-
nees a sauvegarder le bon amenagement des lieux.

Les derogations ne peuvent etre consenties que
conformement a 1'article 82.
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Afdeling Vin : Beroep bij de Executieve Section Vin : Recours a I'Executif

Artikel 129 Article 129

Het college van burgemeester en schepenen alsook
de gemachtigde ambtenaar kunnen bij de Executieve
in beroep komen binnen dertig dagen na de ontvangst
van de beslissing van het Stedebouwkundig College tot
veriening van een vergunning.

Dit beroep, evenals de termijn voor instelling van
het beroep, schorst de vergunning. Het wordt tezelfder
tijd ter kennis van de aanvrager en van de Executieve
bij een ter post aangetekende brief gebracht. Komt de
gemachtigde ambtenaar in beroep, geeft deze daarvan
bovendien kennis aan het college van burgemeester en
schepenen.

Artikel 130

De aanvrager kan bij de Executieve in beroep
komen binnen dertig dagen na de ontvangst van de
beslissing van het Stedebouwkundig College of, bij
gebrek aan die ontvangst, na aQoop van de termijn
waarbinnen deze plaats moest hebben. Dit beroep
wordt bij een ter post aangetekende brief gezonden
aan de Executieve, die een afschrift ervan aan het
college van burgemeester en schepenen stuurt binnen
vijf dagen na de ontvangst.

Le college des bourgmestre et echevins ainsi que Ie
fonctionnaire delegue peuvent introduire un recours
aupres de I'Executif dans les trente jours qui suivent la
reception de la decision du College d'urbanisme
octroyant un permis.

Ce recours, de meme que le delai pour former
recours, est suspensif. II est adresse en meme temps
par envoi recommande ^ la poste au demandeur et a
1'Executif. Lorsque le recours est introduit par le
fonctionnaire delegue, ce dernier avertit egalement le
college des bourgmestre et echevins.

Article 130

Le demandeur peut introduire un recours aupres de
I'Executif dans les trente jours qui suivent la reception
de la decision du College d'urbanisme ou a defaut de
cette reception, b 1'expiration du delai dans lequel elle
devait avoir lieu. Ce recours est envoye, par lettre
recommandee a la poste, a I'Executif qui en adresse
copie au college des bourgmestre et echevins, dans les
cinq jours de la reception.

Artikel 131 Article 131

De aanvrager of zijn raadsman, alsook het college
van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde
worden op hun verzoek door de Executieve of diens
gemachtigde gehoord. Wanneer een partij vraagt om
te worden gehoord, worden ook de andere partijen
opgeroepen.

Wanneer het beroep door de gemachtigde ambte-
naar wordt ingesteld, kan de machtiging, voorzien in
het eerste lid geen gevolgen hebben.

Artikel 132

Van de beslissing van ,de Executieve wordt aan de
partijen kennis gegeven binnen zestig dagen na afgifte
bij de post van de aangetekende zending die het
beroep bevat. Ingeval de partijen worden gehoord,
wordt de termijn met vijftien dagen verlengd.

Artikel 133

Bij gebrek aan kennisgeving van de beslissing bin-
nen de bij artikel 132 bepaalde termijn, kan de
aanvrager de zaak bij aangetekende brief aan de
Executieve rappelleren.

Le demandeur ou son conseil ainsi que le college des
bourgmestre et echevins ou son delegue, sont a leur
demande, entendus par I'Executif ou le fonctionnaire
que celui-ci delegue. Lorsqu'une partie demande a
etre entendue, les autres parties sont invitees a compa-
raitre.

Lorsque le recours a ete forme par le fonctionnaire
delegue, la delegation prevue par 1'alinea 1" ne peut
operer ses effets.

Article 132

La decision de I'Executif est notifiee aux parties
dans les soixante jours de la date du depot a la poste de
1'envoi recommande contenant le recours. Lorsque les
parties sont entendues, le delai est prolonge de quinze
jours.

Article 133

A defaut de notification de la decision dans le delai
prevu a 1'article 132, le demandeur peut, par lettre
recommandee, adresser un rappel a I'Executif.
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Heeft de aanvrager geen beslissing ontvangen bij het
verstrijken van een nieuwe termijn van dertig dagen
met ingang van de dag waarop de rappelbrief ter post
is afgegeven, dan mag hij zonder verdere formaliteiten
overgaan tot het uitvoeren van het werk of het
verrichten van de handelingen, mits hij zich naar de
aanwijzigingen van het dossier dat hij heeft ingediend,
naar de wetten en verordeningen, met name naar de
voorschriften van de goedgekeurde plannen, alsmede
naar de bepalingen van de verkavelingsvergunning
gedraagt.

Is het beroep door het college van burgemeester en
schepenen of de gemachtigde ambtenaar ingesteld,
dan mag de aanvrager overgaan tot het uitvoeren van
het werk of het verrichten van de handelingen, mits hij
zich naar de beslissing van het Stedebouwkundig
College gedraagt.

Si, a 1'expiration d'un nouveau delai de trente jours
prenant cours a la date du depot a la poste de 1'envoi
recommande contenant rappel. Ie demandeur n'a pas
recu.de decision, il peut sans autre formalite, passer a
1'execution des travaux ou accomplir les actes, en ce
conformant aux indications du dossier qu'il a depose,
aux lois et reglements, notamment aux prescriptions
des plans approuves, ainsi qu'aux dispositions du
permis de lotir.

Lorsque Ie recours a ete introduit par Ie college des
bourgmestre et echevins ou Ie fonctionnaire delegue,
Ie demandeur peut passer a 1'execution des travaux ou
accomplir les actes en se conformant a la decision du
College d'urbanisme.

Artikel 134 Article 134

De beslissingen van de Executieve worden met
redenen omkleed.

De vergunning kan worden geweigerd om de bij
artikel 113, § 2, vermelde redenen of worden verleend
onder de voorwaarden om een goede plaatselijke
aanleg veilig te stellen.

De vergunning kan eveneens afwijkingen toestaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 82, zeifs bij
gebrek aan een met redenen omkleed voorstel van het
college van burgemeester en schepenen.

Les decisions de 1'Executif sont motivees.

Le permis peut etre refuse pour les motifs prevus a
1'article 113, § 2, ou etre assortis de conditions desti-
nees a sauvegarder le bon amenagement des lieux.

Le permis peut egalement consentir des derogations
conformement aux dispositions de 1'article 82, meme
en 1'absence de proposition motivee du college des
bourgmestre et echevins.

Afdeling IX : Vergunningen aangevraagd
door een publiekrechtelijke rechtspersoon
of betreffende werken van openbaar nut

Section IX : Permis sollicites par une personne
de droit public ou relatifs

a des travaux d'utilite publique

Artikel 135

In afwijking van artikelen 113 en 114 wordt de
vergunning afgegeven door de Executieve, wanneer ze
door een aangewezen publiekrechtelijke rechtsper-
soon wordt aangevraagd, of wanneer ze betrekking
heeft op het aanleggen van installaties, pijpleidingen
en leidingen van openbaar nut.

De Executieve bepaalt de lijst van de publiek-
rechtelijke rechtspersonen bedoeld in het eerste lid.

Article 135

Par derogation aux articles 113 et 114, le permis est
delivre par le fonctionnaire delegue lorsqu'il est solli-
cite par une personne de droit public ou lorsqu'il
concerne 1'etablissement d'installations, lignes et cana-
lisations d'utilite publique.

L'Executif determine la liste des personnes de droit
public visees a 1'alinea premier.

Artikel 136

De vergunningsaanvraag alsmede een volledig dos-
sier worden bij een ter post aangetekende brief aan de
gemachtigde ambtenaar doorgezonden overeenkom-
stig artikel 105.

Article 136

La demande de permis accompagnee d'un dossier
complet conformement a 1'article 105, est adressee par
envoi recommande a la poste au fonctionnaire dele-
gue.
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Binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag
zendt de gemachtigde ambtenaar aan de aanvrager bij
een ter post aangetekende brief een ontvangstbewijs
indien zijn dossier volledig is. Is dit met het geval,
deelt hij hem op dezelfde wijze mede dat zijn dossier
niet volledig is met vermelding van de ontbrekende
documenten of inlichtingen.

Bij gebrek aan het ontvangstbewijs of de kennisge-
ving dat het dossier niet volledig is, worden de bij
artikel 138 bepaalde proceduretennijn berekend vanaf
de elfde dag met ingang van de indiening van de
aanvraag.

Dans les dix jours de la reception de la demande, Ie
fonctionnaire delegue adresse au demandeur, par pli
recommande a la poste, un accuse de reception si Ie
dossier est complet. Dans Ie cas contraire, il 1'informe
dans les memes conditions que son dossier n'est pas
complet en indiquant en outre, les documents ou
renseignements manquants.

En 1'absence de delivrance de 1'accuse de reception
ou de la notification du caractere incomplet du dossier,
les delais de procedure vises a Particle 138 se calculent
a partir du onzieme jour du depot de la demande.

Artikel 137

Het college van burgemeester en schepenen brengt
zijn advies uit binnen dertig dagen vanaf de kennisge-
ving door de gemachtigde ambtenaar van de aanvraag
of binnen dertig dagen vanaf de sluiting van het
openbaar onderzoek, wanneer de aanvraag is onder-
worpen aan de speciale regelen van openbaannaking.

Wordf deze termijn niet in acht genomen, dan wordt
het advies geacKt gunstig te zijn.

Article 137

Le college des bourgmestre et echevins emet son
avis dans les trente jours de la notification par le
fonctionnaire delegue de la demande ou dans les trente
jours qui suivent la cloture de I'enquete publique
lorsque la demande est soumise aux mesures particu-
lieres de publicite.

Si ce delai n'est pas respecte, 1'avis est repute
favorable.

Artikel 138 Article 138

Van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar tot
verlening of weigering van de vergunning wordt gelijk-
tijdig aan de aanvrager en aan de gemeente bij een ter
post aangetekende brief kennis gegeven.

Deze kennisgeving zai vanaf de datum van het
ontvangstbewijs binnen volgende termijnen plaatsvin-
den :
1° vijfenzeventig dagen indien de aanvraag de speciale

regelen van openbaannaking bedoeld in artikelen
110 tot 112 niet vereist;

2° honderd en vijf dagen indien de aanvraag derge-
lijke regelen vereist.

Indien de aanvraag speciale regelen van openbaar-
making vereist en haar behandeling gedeeltelijk tijdens
de schoolvakanties plaatsvindt, worden de termijnen
veriengd met:
1" tien dagen voor de Paas- of Kerstvakantie;

2° vijfenveertig dagen voor de zomervakantie.

La decision du fonctionnaire delegue octroyant ou
refusant le permis est notifiee par pli recommande a la
poste simultanement au demandeur et a la commune.

Cette notification interviendra dans les delais sui-
vants a compter de 1'accuse de reception :

1° septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert
pas les mesures'particulieres de publicite visees aux
articles 110 a 112;

2° cent cinq jours lorsque la demande requiert de
telles mesures.

Lorsque la demande requiert des mesures particulie-
res de publicite et que son instruction se deroule
partiellement durant les vacances scolaires, les delais
sont augmentes de :

1° dix jours s'il s'agit des vacances de Paques ou de
Noel;

2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'ete.

Artikel 139

De afgegeven vergunning dient te worden aange-
plakt overeenkomstig artikel 117.

Article 139

Le permis delivre doit etre affiche conformement a
Particle 117.
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Artikel 140 Article 140

De aanvrager kan binnen dertig dagen na de ont-
vangst van de weigering van de gemachtigde ambte-
naar of na afloop van de bij artikel 138 bepaalde
termijn met een ter post aangetekende brief bij de
Executieve in beroep komen.

Afschrift van het beroep wordt door de Executieve
aan de gemachtigde ambtenaar doorgezonden.

Artikel 141

Het college van burgemeester en schepenen kan bij
de Executieve in beroep komen binnen dertig dagen
na de ontvangst van de beslissing van de gemachtigde
ambtenaar tot verlening van de vergunning.

Dit beroep, evenals de termijn voor instelling van
het beroep, schorst de vergunning. Het wordt terzelf-
der tijd bij een ter post aangetekende brief ter kermis
van de aanvrager en van de Executieve gebracht.

Artikel 142

Van de beslissing van de Executieve wordt aan de
partijen kennis gegeven binnen zestig dagen na afgifte
bij de post van de aangetekende zending die het
beroep bevat. Ingeval de partijen worden gehoord,
wordt de termijn met vijftien dagen verlengd.

Bij gebrek aan een binnen die termijn genotificeerde
beslissing wordt de vergunning geacht te zijn gewei-
gerd.

Artikel 143

De beslissingen van de gemachtigde ambtenaar en
van de Executieve worden met redenen omkleed.

De vergunning kan worden geweigerd om de bij
artikel 113, § 2, vermelde redenen of worden verieend
onder voorwaarden om een goede plaatselijke aanleg
veilig te stellen.

. De vergunning kan eveneneens afwijkingen toestaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 82, zeifs bij
gebrek aan een met redenen omkleed voorstel van het
college van burgemeester en schepenen.

Bovendien kunnen de gemachtigde ambtenaar en de
Executieve de vergunning verlenen door af te wijken
van de verordenende voorschriften van de plannen
bedoeld in titel II zodra tot de wijziging van deze
plannen werd besloten, ten einde de werken of de
handelingen van openbaar nut waarvoor de aanvraag
werd ingediend uit te voeren. In dit geval wordt de
verguningsaanvraag aan de in artikelen 109 tot 112
bedoelde speciale regelen van openbaarmaking onder-
worpen.

Le demandeur peut, dans les trente jours de la
decision de refus du fonctionnaire delegue ou de
1'expiration du delai fixe a 1'article 138, introduire un
recours aupres de 1'Executif par lettre recommandee a
la poste.

Copie du recours est adressee par 1'Executif au
fonctionnaire delegue.

Article 141

Le college des bourgmestre et echevins peut intro-
duire un recours aupres de 1'Executif dans les trente
jours qui suivent la reception de la decision du
fonctionnaire delegue octroyant le permis.

Ce recours, de meme que le delai pour former
recours, est suspensif. II est adresse en meme temps au
demandeur et a 1'Executif par lettre recommandee a la
poste.

Article 142

La decision de 1'Executif est notifiee aux parties
dans les soixante jours de la date du depot a la poste de
I'envoi recommande contenant le recours. Lorsque les
parties sont entendues, le delai est prolonge de quinze
jours.

L'absence de decision notifiee dans ce delai equivaut
au refus du permis.

Article 143

Les decisions du fonctionnaire delegue et de 1'Exe-
cutif sont motivees.

Le permis peut etre refuse pour les motifs prevus a
1'article 113, § 2, ou etre assorti de conditions desti-
nees a sauvegarder le bon amenagement des lieux.

Le permis peut egalement consentir des derogations
conformement aux dispositions de 1'article 82, meme
en 1'absence de proposition motivee du college des
bourgmestre et echevins.

En outre, le fonctionnaire delegue et 1'Executif
peuvent accorder le permis en s'ecartant des prescrip-
tions reglementaires des plans vises au titre II des que
la modification de ces plans a ete decidee dans le but
de permettre la realisation des actes et travaux d'inte-
ret public, objets de la demande. Dans ce cas, la
demande de permis est soumise aux mesures particu-
lieres de publicite visees aux articles 109 a 112. •
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Afdeling X : Vorm van de beslissingen

Artikel 144

De Executieve bepaalt de vorm van de vergunningen,
van de beslissingen tot weigering van de vergunning, van
de schorsingsbeslissingen en van de vemietingsbesussm-
gen van de vergunning.

Afdeling XI: Bijzondere bepalingen
voor de verkavelingsvergunning

Artikel 145

Indien de inhoud van de aanvraag om verkavelingsver-
gunning strijdig is met door's mensen toedoen gevestigde
erfdienstbaarheden of van bij overeenkomst vastgestelde
verplichtingen met betrekking tot het grondgebruik,
wordt het bestaan hiervan in de aanvraag vermeld.

In dit geval wordt de aanvraag onderworpen aan de
speciale regelen van openbaarmaking bedoeld in artikelen
109 tot 112.

Section X : Forme des decisions.

Article 144

L'Executif determine la forme des permis, celle des
decisions de refus de permis, des decisions de suspension
et d'annuladon de permis.

Section XI; Dispositions particulieres
au permis de lotir

Article 145

Lorsque Ie contenu de la demande de permis de lotir est
contraire a des servitudes du fait de 1'homme ou & des
obligations conventionnelles concernant 1'utilisation du
sol, leur existence est mentionnee dans la demande.

Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures parti-
culieres de publicite visees aux articles 109 a 112,

Artikel 146 Article 146

§ 1. Indien een aanvraag om verkavelingsvergunning de
aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracewijzging, ver-
breiding of opheffing van bestaande gemeentelijke ver-
keerswegen omvat en het college van burgemeester en
schepenen bevindt dat de vergunning zijnentwege kan
worden verieend, gelden voor de bebandeling van de
aanvraag de volgende bijkomende formaliteiten :

1° de aanvraag wordt onderworpen aan de speciale rege-
len van openbaarmaking bedoeld in artikelen 109 tot
112;

2° de gemeenteraad neemt kennis van het resultaat van
het onderzoek en neemt een besluit over de zaak van de
wegen alvorens het college van burgemeester en sche-
penen over de vergunningsaanvraag beslist.

§ 2. Heeft de gemeenteraad over de zaak van de wegen
geen beslissing moeten nemen of zich van beslissing over
de zaak van de wegen onthouden en is beroep ingesteld,
dan roept de Executieve de gemeenteraad, op verzoek in
voorkomend geval van het Stedebouwkundig College. De
gemeenteraad moet dan over de zaak van de wegen een
besluit nemen en dit mededelen binnen een termijn yan
zestigdagen; zo nodig houdt het college van burgemeester
en schepenen het in § 1,1° bedoelde openbaar onderzoek.

In dat geval wordt de termijn die aan het Stedebouw-
kundig College of de Executieve voor de mededeling van
hun beschikking op het beroep is voorgeschreven, ver-
lengd met de tijd die de gemeenteraad werkelijk heeft
gebruikt om zijn besluit over de zaak van de wegen mede te
delen.

§ 1°. Lorsqu'une demande de permis de lotir implique
1'ouverture de nouvelles voies de communication, la modi-
fication du trace de voies de communication communales
existantes, 1'elargissement ou la suppression de celles-ci'et
que Ie college des bourgmestre et echevins constate que Ie
permis peut etre accorde en ce qui Ie concerne, I'instruc-
tion de la demande est soumise aux formalhes complemen-
taires ci-apres :
1° la demande est soumise aux mesures particulieres de

publicite visees aux articles 109 a 112;

2° Ie conseil communal prend connaissance du resultat de
I'enquete et delibere sur les questions de voirie avant
que Ie college des bourgmestre et echevins statue sur la
demande de permis.

§ 2. Lorsque Ie conseil communal n'a pas ete appele a se
prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de
se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a
ete introduit, Ie conseil communal est convoque par 1'Exe-
cutif a la demande, Ie cas echeant, du College d'urba-
nisme. Le conseil communal doit alors se prononcer sur la
question de voirie et communiquer sa decision dans un
delai de soixante jours a dater de la convocation; s'il y a
Heu, le college des bourgmestre et echevins precede a
I'enquete publique visee au § I", 1°.

Dans ce cas, le delai imparti au College d'urbanisme ou a
1'Executif pour communiquer sa decision sur recours est
proroge du delai reellement utilise par le conseil commu-
nal pour communiquer sa decision sur la question de
voirie.
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HOOFDSTUK IV

STEDEBOUWKUNDIG ATTEST

Afdeling I : Begrip

Artikel 147

Het stedebouwkundige attest is een document dat
mag gevraagd worden voor de stedebouwkundige
vergunning of v66r de verkavelingsvergunning en dat
niet tot vrijstelling van het verkrijgen van deze vergun-
ningen leidt.

Afdeling II : Afgifteprocedure

Artikel 148

De Executieve stelt de samenstelling van het aan-
vraagdossier en de vorm van de beslissingen inzake het
stedebouwkundige attest vast.

Artikel 149

Het stedebouwkundige attest wordt afgegeven vol-
gens dezelfde procedure, binnen dezelfde termijnen en
door dezelfde overheid als die voorzien voor de
vergunning in artikelen 106 tot 111, 113 tot 115 en 119.

Artikel 150

Een stedebouwkundig attest, afgegeven door het
college van burgemeester en schepenen, kan door de
gemachtigde ambtenaar worden geschorst en door de
Executieve worden vernietigd in de vorm en binnen de
termijnen voorzien voor de schorsing en de vernieting
van de vergunningen in artikelen 120 tot 123.

Artikel 151

De aanvrager, het college van burgemeester en
schepenen en de gemachtigde ambtenaar kunnen in
beroep komen tegen een attest afgegeven onder de
voorwaarden voorzien in artikelen 124 tot 132.

Afdeling III: Gevolgen van het
stedebouwkundige attest

Artikel 152

Onder voorbehoud van de resultaten van de gron-
dige behandeling die zou plaatsvinden indien een
dergelijke vergunningsaanvraag zou worden inge-
diend, duidt het stedebouwkundige attest aan in weike
mate de voorgenomen bestemming voor het goed en
de handelingen en werken die erop zouden worden
uitgevoerd, kunnen aanvaard worden.

CHAPITRE IV

DU CERTIFICAT D'URBANtSME

-Section I" : Notion

Article 147

Le certificat d'urbanisme est un document qui peut
etre demande prealablement au permis d'urbanisme
ou de lotir et qui ne dispense pas de 1'obtention de 1'un
ou 1'autre de ces permis.

Section II: Procedure de delivrance

Article 148

L'Executif determine la composition du dossier de la
demande ainsi que la forme des decisions en matiere
de certificat d'urbanisme.

Article 149

Le certificat d'urbanisme est delivre selon la meme
procedure, dans les memes delais et par les memes
autorites que ceux prevus pour les permis aux articles
106 a 111, 113 a 115 et 119.

Article 150

Le fonctionnaire delegue peut suspendre et 1'Execu-
tif annuler un certificat d'urbanisme delivre par le
college des bourgmestre et echevins dans les formes et
delais prevus pour la suspension et 1'annulation des'
permis aux articles 120 a 123.

Article 151

Le demandeur, le college des bourgmestre et eche-
vins et le fonctionnaire delegue peuvent deposer un
recours centre un certificat delivre dans les conditions
prevues aux articles 124 a 132.

Section ffl : Effete du certificat
d'urbanisme

Article 152

Sous reserve des resultats de 1'instruction approfon-
die a laquelle il serait precede si une telle demande de
permis etait introduite, le certificat d'urbanisme indi-
que dans quelle mesure la destination envisagee pour
le bien et les actes et travaux prevus sur celui-ci sont
susceptibles d'etre agrees.
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Artikel 153

Het stedebouwkundige attest blijft geldig twee jaar
met ingang van de afgifte ervan.

Article 153

Le certificat d'urbanisme reste valable deux ans &
dater de sa delivrance.

Artikel 154

Wanneer de aanvraag om een stedebouwkundig
attest aan speciale regelen van openbaannaking is
onderworpen, is de vergunningsaanvraag daarvan vrij-
gesteld, op voorwaarde dat geen nieuwe redenen die
zodanige maatregelen zouden wettigen, zijn opgeko-
men. Het advies van de overlegconunissie blijft even-
wel vereist indien dat wordt voorgeschreven door een
in een plan of in een stedebouwkundige verordening
opgenomen verordeningsbepaling.

Article 154

Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a ete
soumise a des mesures particulieres de publicite, la
demande de permis en est dispensee, a condition que
des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures
ne soient pas apparus. Toutefois, 1'avis de la commis-
sion de concertation reste requis si une disposition
reglementaire comprise dans un plan ou un reglement
d'urbanisme le prevoit..

TITEL IV

BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDE AARD

HOOFDSTUK I

STEDEBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I"

DES REGLEMENTS D'URBANISME

Afdeling I; Gewestelijke stedebouwkundige
verordeningen

Artikel 155

De Executieve kan een of meer gewestelijke stede-
bouwkundige verordeningen vaststellen, die alle
nodige voorschriften bevatten, om te voorzien in :

1° de gezondheid, de stevigheid en de fraaiheid van de
bouwweriken, de installaties en hun omgeving,
alsmede hun veiligheid, met name de beveiliging
tegen brand en overstroming;

2° de thermische en akoestische kwaliteit van de
bouwwerken, de energiebesparingen en de ener-
gieterugwinning;

3° de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid,
de bruikbaarheid en de schoonheid van de wegen,
de toegangen en de omgeving ervan;

4° de aanleg van voorzieningen van openbaar nut ten
behoeve van d& gebouwen, met name wat betreft

• de water-, gas- en electriciteitsvoorziening, de
afstandsverwarming, de telecommunicatie en de
vuilophaling;

5" de minimumnormen inzake bewoonbaarheid van
de woningen;

Section 1" : Les reglements regionaux
d^urbanisme

Article 155

L'Executif peut edicter un ou des reglements regio-
naux d'urbanisme contenant toutes les dispositions de
nature a assurer :
1" la salubrite, la solidite et la beaute des construc-

tions, des installations et de leurs abords ainsi que
leur securit6, notamment leur protection centre
I'incendie et Emendation;

2° la qualite thermique et acoustique des construc-
tions, les economies d'energie et la recuperation
des energies;

3° la conservation, la salubrite, la viabilite et la beaute
de la voirie, de ses acces et de ses abords;

4° la desserte des immeubles par des equipements
d'interet general et concernant notamment les
distributions d'eau, de gaz, d'electricite, de chauf-
fage, de telecommunications et 1'enlevement des
immondices;

5° les normes minimales d'habitabilite des logements;
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6° het ongehinderd verblijf van de personen in toeris-
tenoorden, met name door voorkoming van lawaai,
stof en rook bij de uitvoering van werken, en door
deze werken op bepaalde uren en dagen te, verbie-
den;

7° de toegang tot openbare gebouwen of van delen
ervan, tot installaties en wegen voor de personen
met verminderde beweeglijkheid.

Deze verordeningen kunnen betrekking hebben op
de bouwwerken en installaties boven en onder de
grond, op de uithangborden en de reclame-inrichtin-
gen, de antennes, de leidingen, de afsluitingen, de
opslagplaatsen, de beplanting, de wijziging van de
topografie van de bodem, en de inrichting van ruimten
ten behoeve van het verkeer en het parkeren van
voertuigen buiten de openbare weg.

Deze stedebouwkundige verordeningen mogen niet
afwijken van de opgelegde voorschriften inzake de
grote wegen.

Zij zijn van toepassing op het gehele gewestgebied,
of op gebiedsdelen waarvan zij de grenzen bepalen.

6° la commodite du sejour des personnes residant
dans les lieux de tourisme, notamment par 1'empe-
chement des bruits, poussieres et emanations
accompagnant 1'execution des travaux, et 1'inter-
diction de ceux-ci pendant certaines heures et
certains jours;

7° I'acces des immeubles ou parties d'immeubles
ouverts au public, des installations et de la voirie,
par les personnes a mobilite reduite.

Ces reglements peuvent concerner les constructions
et les installations au-dessus et en-dessous du sol, les
enseignes, les dispositifs de publicite et d'affichage, les
antennes, les canalisations, les clotures, les dep6ts, les
plantations, les modifications au relief du sol et
1'amenagement d'emplacements destines a la circula-
tion et au parcage des voitures en dehors de la voie
publique.

Ces reglements d'urbanisme ne peuvent deroger aux
prescriptions imposees en matiere de grande voirie.

Us sont applicables a tout Ie territoire regional, ou b
une partie de ce territoire dont ils fixent les limites.

Artikel 156 Article 156

De Executieve stelt het ontwerp van gewestelijke
stedebouwkundige verordening vast en organiseert
een openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt aange-
kondigd door aanplakking in eike gemeente van het
Gewest, door een bericht in het Belgisch Staatsblad en
in ten minste drie franstalige en drie nederlandstalige
dagbladen die in het Gewest worden verspreid. In deze
berichtgeving worden de begin- en einddatums van het
onderzoek vermeld.

Na deze aankondigingen wordt het ontwerp van
verordening gedurende dertig dagen ter inzage van de
bevolking gelegd in het geme.entehuis van eike
gemeente van het Gewest.

Wanneer de verordening slechts voor een deel van
het gewestgebied van toepassing is, beperkt het open-
baar onderzoek zich tot de betrokken gemeenten.

Bezwaren en opmerkingen worden binnen de ter-
mijn van het onderzoek bij een ter post aangetekende
brief of tegen ontvangstbewijs ter kennis gebracht van
het vast secretariaat van de Gewestelijke Coinmissie.

Na het verstrijken van deze termijn beschikken de
gemeenteraden en de adviesorganen, waarvan de lijst
door de Executieve werd opgesteld, over een termijn
van dertig dagen om hun advies te geven . De adviezen
die niet uitgebracht werden binnen die termijn worden
geacht gunstig te zijn.

L'Executif arrete Ie projet de reglement regional
d'urbanisme et organise une enquete publique. Celle-
ci est annoncee par voie d'affiches dans chacune des
communes de la Region, par avis insere au Moniteur
beige et dans au moins trois journaux de langue
fran9aise et trois journaux de langue neerlandaise
diffuses dans la Region. L'annonce precise les dates du
debut et de la fin de 1'enquete.

Apres que ces annonces ont ete faites, Ie projet de
reglement est depose pendant trente jours, aux fins de
consultation par Ie public, b la maison communale de
chacune des communes de la Region.

Toutefois lorsque Ie reglement ne s'applique qu'a
une partie du territoire regional, 1'enquete publique
est limitee aux communes concernees.

Les reclamations et observations sont adressees au
secretariat permanent de la Commission regionale
dans Ie delai d'enquete sous pli recommande a la
poste, ou contre accuse de reception.

A 1'expiration de ce delai, les conseils communaux
et les instances consultatives dont la liste est etablie par
1'Executif, disposent d'un delai de trente jours pour
rendre leur avis. A 1'echeance, les avis qui n'auraient
pas ete emis sont reputes favorables.



A-l()8;l- 90/91 - 187 - A-108/1-90/91

Het ontwerp van verordening wordt samen met de
bezwaren en opmerkingen en adviezen aan de Gewes-
telijke Commissie voorgelegd. De Gewestelijke Com-
missie brengt binnen dertig dagen na ontvangst van het
volledige dossier advies uit. Bij gebrek aan een advies
binnen die termijn, wordt de Gewestelijke Comniissie
geacht een gunstig advies te hebben gegeven.

Het advies van de Gewestelijke Commissie wordt
aan de Executieve doorgezonden die de gewestelijke
stedebouwkundige verordening defmitief vaststelt.
Wanneer de beslissing van de Executieve van het
advies van de Gewestelijke Commissie arwijkt, wordt
deze met redenen omkleed.

Le projet de reglement est soumis a la Commission
regionale accompagne des reclamations et observa-
tions et des avis. La Commission regionale emet son
avis dans les trente jours de la reception du dossier
complet. A defaut d'avis dans ce delai, la Commission
regionale est reputee avoir emis un avis favorable.

L'avis de la Commission regionale est transmis a
1'Executif qui arrete definitivement le reglement regio-
nal d'urbanisme. Lorsque 1'Executif s'ecarte de 1'avis
de la Commission regionale, sa decision est motivee.

Artikel 157

De gewestelijke stedebouwkundige verordening
treedt in werking vijftien dagen na haar bekendmaking
in het Belgisch Staatsblad.

Article 157

Le reglement regional d'urbanisme entre en vigueur
quinze jours apres sa publication au Moniteur beige.

Afdeling 11 : Gemeentelijke stedebouvvkundige
verordeningen

Section n : Les reglements communaux
d'urbanisme

Artikel 158

De gemeenteraad kan stedebouwkundige verorde-
ningen vaststellen voor het gemeentelijke grondgebied
of een deelervan.

De gemeentelijke stedebouwkundige verordeningen
hebben betrekking op dezelfde materies als deze die
geregeld worden door de gewestelijke stedebouwkun-
dige verordeningen, die ze kunnen aanvullen.

Article 158

Le conseil communal peut edicter des reglements
d'urbanisme pour tout ou partie du territoire commu-
nal

Les reglements communaux d'urbanisme portent sur
les memes matieres que celles regies par les reglements
regionaux d'urbanisme qu'ils peuvent completer.

Artikel 159 Article 159

De gemeenteraad neemt vooriopig het ontwerp van
gemeentelijke stedebouwkundige verordening aan en
onderwerpt het aan een openbaar onderzoek. Dit
onderzoek wordt aangekondigd zowel door aanplak-
king als door een bericht in het Belgisch Staatsblad en
in tenminste drie franstalige en drie nederiandstalige
dagbladen die in het Gewest worden verspreid.

Het ontwerp van verordening wordt vervolgens
gedurende dertig dagen ter inzage gelegd in het
gemeentehuis. Het begin en het einde van deze termijn
worden in de aankondiging aangegeven.

De bezwaren en opmerkingen worden binnen deze
termijn aan het college van burgemeester en schepe-
nen gericht en bij het proces-verbaal van sluiting van
het onderzoek gevoegd. Dit proces-verbaal wordt
binnen acht dagen na het verstrijken van de termijn
door het college van burgemeester en schepenen
opgesteld.

Le conseil communal adopte provisoirement le pro-
jet de reglement communal d'urbanisme et le soumet a
enquete publique annoncee tant par affiches que par
un avis insere dans le Moniteur beige et dans au moins
trois joumaux de langue frangaise et trois journaux de
langue neerlandaise diffuses dans la Region.

Le projet de reglement est depos6 ensuite a la
maison communale, aux fins de consultation par le
public, pendant un delai de trente jours, dont le debut
et la fin sont precises dans 1'annonce.

Les reclamations et observations sont adressees au
college des bourgmestre et echevins dans ce delai et
annexees au proces-verbal de cloture de 1'enquete.
Celui-ci est dress6 par le college des bourgmestre et
echevins dans les huit jours de 1'expiration du delai.
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Het ontwerp van verordening wordt samen met de
bezwaren en opmerkingen en het proces-verbaal van
sluiting van het onderzoek binnen vijftien dagen na
sluiting van het onderzoek aan de overlegcommissie
voorgelegd. Deze geeft haar advies binnen dertig
dagen na sluiting van het onderzoek.

De gemeenteraad heeft, na bet advies van de
overlegcommissie, dertig dagen tijd om kennis te
nemen van de resultaten van het onderzoek en van het
advies, en neemt de gemeentelijke stedebouwkundige
verordening definitief aan.

Wanneer de gemeenteraad van de bezwaren en
opmerkingen, uitgebracht gedurende het onderzoek of
van het advies van de overlegcommissie afwijkt, wordt
zijn beslissing met redenen omkleed.

Le projet de reglement est, avec les reclamations et
observations et le proces-verbal de cl6ture de 1'en-
quete, soumis, dans les quinze jours de la cl6ture de
1'enquete, ^ la commission de concertation. Celle-ci
emet son avis dans les trente jours de la cl6ture de
1'enquete.

Dans les trente jours qui suivent 1'avis de la commis-
sion de concertation, le conseil communal prend
connaissance des resultats de 1'enquete et de cet avis et
adopte definitivement le reglement communal d'urba-
nisme.

Lorsque le conseil communal s'ecarte des reclama-
tions et observations emises lors de 1'enquete, ou de
1'avis de la commission de concertation, sa decision est
motivee.

Artikel 160 Article 160

De gemeentelijke stedebouwkundige verordening
wordt door de Executieve goedgekeurd.

De Executieve verleent haar goedkeuring binnen
een termijn van drie maanden vanaf de ontvangst van
het dossier. Deze termijn kan door een met redenen
omkleed besluit met drie maanden worden verlengd.
Bij gebrek aan een beslissing van de Executieve binnen
de voorgeschreven termijnen, wordt de gemeentelijke
stedebouwkundige verordening geacht te zijn goedge-
keurd.

Wanneer de goedkeuring wordt geweigerd, wordt
het besluit van de Executieve met redenen omkleed.

Onvernunderd de andere vigerende wijzen van
bekendmaking wordt, bij uittreksel het besluit hou-
dende goedkeuring van het gemeentelijke stedebouw-
kundige verordening of het advies tot vaststelling van
de goedkeuring van de verordening in het Belgisch
Staatsblad, op initiatief van de meest gerede betrokken
partij, bekendgemaakt.

Le reglement communal d'urbanisme est approuv6
par 1'Executif.

L'Executif accorde son approbation dans un delai de
trois mois a compter de la reception du dossier. Ce
delai peut etre prolonge de trois mois par arrete
motive. A defaut de decision de 1'Executif dans les
delais presents, le reglement communal d'urbanisme
est repute approuve.

Au cas ou 1'approbation esf refusee, Farrete de
1'Executif est motive.

Sans prejudice des autres modes de publication en
vigueur, est public au Moniteur beige, b 1'initiative de
la partie concernee la plus diligente, par extrait 1'arretd
approuvant le reglement communal d'urbanisme ou
1'avis constatant 1'approbation du reglement.

Afdeling III : Gevolgen van de gewestelijke
en gemeentelijke stedebouwkundige verordeningen

Section HI : Effete des reglements regionaux
et communaux d'urbanisme

Artikel 161 Article 161

De voorschriften van de van kracht zijnde geweste-
lijke en gemeentelijke verordeningen zijn enkel van
toepassing op het grondgebied gedekt door een over-
eenkomstig titel II opgemaakt plan in de mate dat ze
niet strijdig zijn met de verordenende voorschriften
van deze plannen.

Les prescriptions des reglements regionaux et com-
munaux en vigueur ne sont d'application sur le terri-
toire couvert par un plan etabli conformement au titre
II que dans la mesure ou elles ne sont pas contraires
aux prescriptions reglementaires desdits plans.
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Artikel 162

Is er geen gewestelijke verordening bekendgemaakt,
dan brengt de gemeenteraad, uit eigen beweging of
binnen de hem door de Executieve te stellen termijn,
de bestaande gemeentelijke verordening in overeen-
stemming met de voorschriften van de gewestelijke
verordening.

Article 162

Lorsqu'un reglement regional est public, Ie conseil
communal adapte, soit d'initiative, soit dans un delai
qui lui est impose par FExecutif, Ie reglement commu-
nal existant aux prescriptions du reglement regional.

Artikel 163

De gewestelijke en gemeentelijke stedebouwkun-
dige verordeningen kunnen een vergunning opieggen
voor de uitvoering van handelingen en werken die met
in artikel 80, § 1, worden vermeld.

Deze handelingen en werken worden echter van een
dergelijke vergunning vrijgesteld indien zij op de in
artikel 80, § 2, bedoelde lijst staan.

Article 163'

Les reglements regionaux et communaux d'urba-
nisme peuvent imposer un permis pour 1'execution
d'actes et travaux non repris a Particle 80, § I".

Toutefois, ces actes et travaux sont exoneres d'un tel
permis s'ils figurent sur la liste visee a 1'article 80, § 2.

Afdeling IV : Wijziging van de gewestelijke
en gemeentelijke stedebouwkundige verordeningen

Artikel 164

De regelen met betrekking tot net opstellen van de
gewestelijke en gemeentelijke verordeningen vinden
toepassing op de wijziging van die verordeningen.

Section IV : Modification des reglements regionaux
et communaux d'urbanisme

Article 164

Les regles relatives a 1'elaboration des reglements
regionaux et communaux sont applicables a leur modi-
fication.

HOOFDSTUKII

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN
DOOR DE OPENBARE BESTUREN

EN DE NOTARISSEN

Afdeling I : Stedebouwkundige inlichtingen

Artikel 165

De gemeenten zijn gehouden aan degenen die erom
verzoeken de stedebouwkundige inlichtingen te ver-
strekken over de gewestelijke of gemeentelijke veror-
denende bepalingen betreffende een goed.

Deze inlichtingen zullen onder meer vermelden :
1° de door deze verordenende bepalingen voorziene

bestemming;
2° in voorkomend geval, de voorwaarden waaraan

een bouwproject moet voldoen;
3° of, volgens de gemeente, het onroerende goed

opgenomen is in een onteigeningsplan en, zo ja, de
onteigenende instantie en de datum van het besluit
tot goedkeuring van deze onteigening.

CHAPITRE II

DES RENSEIGNEMENTS A FOURNIR
PAR LES POUVOIRS PUBLICS

ET LES NOTAIRES

Section I" : Renseignements urbanistiques

Article 165

Les communes sont tenues de delivrer aux person-
nes qui Ie demandent les renseignements urbanistiques
sur les dispositions reglementaires, regionales ou com-
munales, qui s'appliquent a un bien.

Ces renseignements indiqueront notamment :
1° la destination prevue par ces dispositions regle-

mentaires ;
2° Ie cas echeant, les conditions auxquelles un projet

de construction est soumis;
3° si, a la connaissance de la commune, 1'immeuble

est repris dans les limites d'un plan d'expropriation
• et dans ce cas, la designation du pouvoir expropri-

ant et la date de 1'arrete autorisant cette expropria-
tion.
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De gemachtigde ambtenaar is gehouden dezelfde
stedebouwkundige inlichtingen te verstrekken aan de
in artikel 135 bedoelde rechtspersonen.

Le fonctionnaire delegue est tenu de delivrer les
memes renseignements urbanistiques aux personnes
de droit public visees b 1'article 135.

Artikel 166

De Executieve bepaalt de vorm en de inhoud van de
in artikel 165 bedoelde stedebouwkundige inlichtingen
en de termijn binnen weike deze moeten worden
verstrekt.

Article 166

L'Executif determine la forme et le contenu des
renseignements urbanistiques vises a 1'article 165 ainsi
que les delais dans lesquels Us doivent etre delivres.

Afdeling n : Mededeling van inlichtingen en
documenten inzake planning en stedebouw

Artikel 167

De gemeenten zijn gehouden aan wie erom ver-
zoekt, afschriften of uittreksels van de in titel II
bedoelde plannen en de bijhorende voorschriften, de
niet-vervallen verkavelingsvergunningen, de rooiplan-
nen en de stedebouwkundige verordeningen te ver-
strekken.

Section n : Communication des informations et
documents en matiere de planification et d'urbanisme

Article 167

Les communes sont tenues de delivrer aux person-
nes qui en font la demande copies ou extraits des plans
vises au titre II, des prescriptions qui les accom-
pagnent, des permis de lotir non perimes, des plans
d'alignement et des reglements d'urbanisme.

Artikel 168

De gemeenten zijn gehouden informatie te verschaf-
fen over de ingediende attest- en vergunningsaanvra-
gen en over de inhoud van de verleende vergunningen
en attesten.

Article 168

Les communes sont tenues d'assurer 1'information
sur les demandes de permis et certificat introduites et
sur le contenu des permis et certificats delivres.

Artikel 169

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van deze af deling vast.

Article 169

L'Executif determine les modalites d'application de
la presente section.

Afdeling III : Inventaris van de niet-gebouwde
onroerende goederen

Artikel 170

De gemeenten zijn gehouden een permanente
inventaris bij te houden van alle niet-gebouwde onroe-
rende goederen die zich op hun grondgebied bevinden
en waarop bouwwerken overeenkomstig de vigerende
verordenende bepalingen kunnen worden opgericht.

ledereen die erom verzoekt, kan ter plaatse inzage
nemen van die inventaris.

De Executieve stelt de nadere regels voor de toepas-
sing van deze bepaling vast en met name de wijze
waarop de inventaris wordt opgemaakt en bijgehouden
en waarop de percelen worden geidentificeerd.

Section III : Inventaire des immeubles
non batis

Article 170

Les communes sont tenues d'etablir un inventaire
permanent de tous les immeubles non batis, situes sur
leur territoire, susceptibles de recevoir des construc-
tions selon les dispositions reglementaires en vigueur.

Quiconque qui en fait la-demande peut prendre
connaissance sur place de cet inventaire.

L'Executif arrete les modalites d'application de la
presente disposition et notamment la maniere dont
1'inventaire est dresse et tenu ^ jour et dont les
parcelles sont identifiees.
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Afdeling IV : Inlichtingen verstrekt door
de notarissen

Artikel 171

In de reclame voor de verkoop of de verhuring voor
meer dan negen jaar van een onroerend goed of het
vestigen van een recht van erfpacht of opstal, moet de
notaris de recentste en de nauwkeurigste stedebouw-
kundige bestemming van die goederen ondubbelzinnig
aangeven met gebruik van de benamingen voorzien in
de verschillende plannen bedoeld in titel II.

De notaris dient tevens omstandig melding te maken
van de verieende vergunningen en stedebouwkundige
attesten die op de te verkopen goederen betrekking
hebben evenals het eventuele verval ervan.

Section IV : Informations donnte
par les notaires

Article 171

Dans la publicite relative a la vente ou a la location
pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou relative
a la constitution d'un droit d'emphyteose ou de
superficie, Ie notaire doit indiquer sans equivoque la
destination urbanistique la plus recente et la plus
precise de ces biens, en utilisant la denomination
prevue aux differents plans vises au titre II.

Le notaire doit egalement faire mention detaillee
des permis et des, certificate d'urbanisme delivres
relatifs aux biens ii vendre et de leur eventuelle
peremption.

HOOFDSTUK III

OPSCHORTING VAN DE UITVOERING
VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE

VERGUNNINGEN
EN VERKAVELINGSVERGUNNINGEN

CHAPITRE III

SUSPENSION
DE L'EXECUTION

DBS PERMIS D'URBANISME
ET DE LOTIR

Artikel 172 Article 172

.. De Executieve kan, bij besluit, beschikken dat de
bouwwerken en andere werken waarvan de geraamde
kostprijs hoger ligt dan de bedragen die zij bepaalt en
waarvoor een stedebouwkundige vergunning of een
verkavelingsvergunning is afgeleverd die definitief is
geworden na de inwerkingtreding van het besluit, niet
zonder haar machtiging uitgevoerd mogen worderi
voor het verstrijken van een termijn die ingaat op de
datum waarop de vergunning definitief is geworden.
Deze termijn, waarvan zij de duur bepaalt, mag niet
langer zijn dan een jaar.

Het eerste lid is niet toepasselijk op stedebouwkun-
dige vergunningen of verkavelingsvergunning met
betrekking tot complexen van volkswoningen, gelijk-
gestelde woningen alsmede de middelgrote woningen
zoals bepaald in de Huisvestingscode en de uitvoe-
ringsbesluiten ervan, voor zover het de verwerving van
een eerste woning betreft.

De nadere regels voor het indienen en onderzoeken
van de in dit artikel vermelde aanvragen om machti-
ging worden door de Executieve vastgelegd.

Het verloop van de termijnen bepaald bij de artike-
len 91 .en 95 of bepaald in uitvoering van artikel 97,
worden, wat de in het eerste lid bedoelde bouwwerken
en andere werken betreft, opgeschort voor de periode
tijdens weike zij niet mogen uitgevoerd worden.

L'Executifpeut par arrete disposer que les construc-
tions et ouvrages dont le cout estime depasse les
montants qu'il fixe et qui font 1'objet d'un permis
d'urbanisme ou de lotir devenu definitif apres 1'entree
en vigueur de 1'arrete, ne peuvent, sans son automa-
tion etre executes avant 1'expiration d'un delai prenant
cours a la date.ou le permis est devenu definitif. Ce
delai, doot il fixe la duree ne peut exceder un an.

L'alinea premier ne s'applique pas aux permis
d'urbanisme ou de lotir relatifs a des complexes
d'habitations sociales, d'Habitations y assimilees ou
d'nabitations moyennes, telles qu'elles sont definies au
Code du logement et dans ses arretes d'execution,
pour autant qu'il s'agisse de Inquisition d'un premier
logement.

Les modalites d'introduction et destruction des
demandes d'autorisation visees au present article sont
regles par 1'Executif.

Le cours des delais, prevus aux articles 91 et 95 ou
fixes en execution de Particle 97, sont suspendus, en ce
qui concerne les constructions et travaux vises a
1'alinea ler pendant la periode durant laquelle ils ne
peuvent etre executes.
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TITEL V

MISDRIJVEN
EN STRAFBEPALINGEN

TITRE V

DES INFRACTIONS
ET DES SANCTIONS

HOOFDSTUK I

MISDRIJVEN

Afdeling I : Handelingen die als misdrijf gelden

Artikel 173

Volgende handelingen gelden als misdrijf :
1° zonder voorafgaande v.ergunning de bij artikelen 80

en 86 bepaalde handelingen en werken uitvoeren of
ze aanvatten na verval van de vergunning;

2° werken die zonder vergunning of na verstrijken van
de geldigheidsduur of na de vernieting van deze
vergunning werden uitgevoerd, in stand houden;

3° hoe dan ook inbreuk plegen op de voorschriften
van de bijzondere bestemmingsplannen, van de
stedebouwkundige vergunningen, de verkavelings-
vergunningen en de stedebouwkundige verordenin-
gen;

4° een krachtens artikel 172 geschorste vergunning
ten uitvoer brengen.

Afdeling 2 : Vaststelling van de misdrijven

Artikel 174

Behalve de ambtenaren van gerechtelijke politie,
zijn de ambtenaren en beambten belast met het beheer
en de politic over de wegen, de door de Executieve
aangewezen technische ambtenaren en beambten van
de gemeenten en van het Gewest, bevoegd om de in de
artikelen 173 en 177 omschreven misdrijven op te
sporen en door proces-verbaal vast te stellen.

De genoemde ambtenaren en beambten hebben
toegang tot de bouwplaats en de gebouwen om alle
nodige opsporingen en vaststellingen te verrichten.

CHAPITRE I"

DES INFRACTIONS

Section I" : Actes constitutifs d'infraction

Article 173

Constitue une infraction Ie fait :
.1° d'executer les actes et les travaux vises aux articles

80 et 86 sans permis prealable ou de les entamer
posterieurement a la peremption du permis;

2° de maintenir des travaux executes sans permis ou
au-dela deia.duree de validite du permis ou encore
apres 1'annulation de celui-ci;

3° d'enfreindre de quelque maniere que ce soit les
prescriptions des plans particuliers d'affectation du
sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et de^
reglements d'urbanisme;

4° de mettre en oeuvre un permis suspendu en vertu
de 1'article 172.

Section 11 : Constatation des infractions

Article 174

Independamment des officiers de police judiciaire,
les fonctionnaires et agents charges de 1'administration
et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents
techniques des communes et de la Region designes par
1'Executif, ont qualite pour rechercher et constater par
proces-verbal les infractions determinees aux arti-
cles 173 et 177.

Lesdits fonctionnaires et agents ont acces au chan-
tier et aux batiments pour faire toutes recherches et
constatations utiles.

Afdeling III : Procedure van staking
van de in overtreding

verrichte handelingen en werken

Artikel 175

De in artikel 174, eerste lid, bedoelde ambtenaren
en beambten kunnen mondeling ter plaatse de staking
van het werk of van de handelingen gelasten wanneer
zij vaststellen dat deze een misdrijf vormen bij toepas-
sing van artikel 173.

Section III : Procedure d'arret
des actes et travaux

commis en infraction

Article 175

Les fonctionnaires et agents vises & 1'article 174,
alinea ler, peuvent ordonner verbalement et sur place
1'interruption des travaux ou 1'accomplissement d'actes
lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infrac-
tion en application de 1'article 173.
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Het proces-verbaal van vaststelling wordt binnen
vierentwintig uur bij een ter post aangetekende brief
met ontvangstbewijs of bij gerechtsdeurwaarders-
exploot ter kermis gebracht van de opdrachtgever en
van de persoon of de aannemer die het werk uitvoert.
Een afschrift van dit proces-verbaal wordt tegelijk naar
de gemachtigde ambtenaar gezonden.

Op straffe van verval moet het bevel binnen vijf
dagen worden bekrachtigd door de burgemeester of de
gemachtigde ambtenaar bij een ter post aangetekende
brief met ontvangstbewijs of bij gerechtsdeurwaarders-
exploot.

Wanneer de bekrachtigingsbeslissing van de burge-
meester uitgaat, wordt er een afschrift van tegelijk
naar de gemachtigde ambtenaar gezonden.

Le proces-verbal de constat est notifie, dans les
vingt-quatre heures, par lettre recommandee b la poste
avec accuse de reception ou par exploit d'huissier de
justice, au maitre de 1'ouvrage et a la personne ou a
1'entrepreneur qui execute les travaux; copie de ce
proces-verbal est adressee dans le meme delai au
fonetionnaire delegue.

A peine de peremption, 1'ordre d'arret des travaux
doit etre confirme dans les cinq jours de sa notification
aux interesses par le bourgmestre ou le fonetionnaire
delegue, par lettre recommandee a la poste avec
accuse de reception du par exploit d'huissier de justice.

Lorsque la decision de confirmation emane du
bourgmestre, une copie en est adressee en meme
temps au fonetionnaire delegue.

Artikel 176

De voornoemde ambtenaren en beambten zijn gerech-
tigd tot het treffen van alle maatregelen, verzegeling
inbegrepen, om te voorzien in de onmiddellijke toe-
passing van het bevel tot staking of van de bekrachti-
gingsbeslissing.

Article 176

Les officiers, fonctionnaires et agents precites sont
habilites a prendre toutes mesures, en ce compris la
raise sous scelles, pour assurer 1'application immediate
de 1'ordre d'interrompre ou de la decision de confirma-
tion.

•Artikel 177

leder die het werk of de handelingen in strijd met
het bevel tot 'staking of de bekrachtigingsbeslissing
heeft voortgezet, wordt onverminderd de in artikel 179
op de misdrijven gestelde straffen, met gevangenisstraf
van acht dagen tot een maand gestraft.

Article 177

Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en
violation de 1'ordre d'interrompre ou de la decision de
confirmation, est puni independamment des peines
prevues pour les infractions a Particle 179 d'un empri-
sonnement de huit jours a un mois.

Afdeling IV : Ambsthalve uitvoering

Artikel 178

Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de
stedebouwkundige vergunningen bepaald bij artikel 85
is de aanvrager, die de plaats in de vorige staat niet
heeft hersteld, gehouden dit op eenvoudige vordering
van het college van burgemeester en schepenen of van
de gemachtigde ambtenaar te verrichten.

Het college van burgemeester en schepenen of de
gemachtigde ambtenaar kan wegens het in gebreke
blijven van de aanvrager ambtshalve voorzien in de
uitvoering van de werken ten laste van de in gebreke
blijvende.

Het college van burgemeester en schepenen of de
gemachtigde ambtenaar is gerechtigd de van de her-
stelling van de plaats afkomende materialen en voor-
werpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te
vernietigen op een door hem gekozen plaats.

Section IV : Execution d'office

Article 178

A I'expiration du delai de validite des permis
d'urbanisme vis6s a Particle 85, le demandeur qui
n'aurait pas remis les lieux dans leur pristin etat est
tenu de le faire sur simple requisition du college des
bourgmestre et echevins ou du fonetionnaire delegue.

En cas de carence du demandeur, le college des
bourgmestre et echevins ou le fonetionnaire delegue
peut pourvoir d'orfice a 1'execution des travaux et ce b
charge du defaillant.

Le college des bourgmestre et echevins ou le fone-
tionnaire delegue a le droit de vendre les materiaux et
objets resultant de la remise en etat des lieux, de les
transporter, de les entreposer et de proceder a. leur
destruction en un lieu qu'il choisit.
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De overtreder is gehouden alle uitvoeringskosten,
verminderd met de opbrengst van de verkoop der
materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon
van een staat opgesteld tussen de gemeente of bet
Gewest en de overtreder.

Le contrevenant est tenu au remboursement de tous
les frais d'execution, deduction faite du prix de la
vente des materiaux et objets, sur presentation d'un
etat etabli entre la commune ou la Region et le
contrevenant.

HOOFDSTUK II

STRAFBEPALINGEN

CHAPITRE II

DES SANCTIONS

Artikell79 Article 179

Met gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen en
geldboete van 100 tot 20.000 frank of met een van deze
straffen alleen worden gestraft, zij die een van de bij
artikel 173, 1°, 2° en 3° bepaalde misdrijven hebben
begaan.

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours b
quinze jours et d'une amende de 100 a 20.000 francs ou
d'une de ces peines seulement, ceux qui ont'commis
une des infractions visees & Particle 173, 1°, 2° et 3°.

Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maan-
den en geldboete van 20.000 tot 500.000 frank of met
een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die
een bij artikel 173,4°, bepaald misdrijf hebben begaan.

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours a
trois mois et d'une amende de 20.000 ^ 500.000 francs
ou d'une de ces peines seulement, ceux qui commet-
tent une infraction visee a 1'article 173, 4°.

De straffen zijn echter gevangenisstraf van vijftien
dagen tot zes maanden en geldboete van 20.000 tot
200.000 frank, of een van deze straffen alleen, indien
de schuldigen aan de in net artikel 173 omschreven
misdrijven, personen zijn die wegens nun beroep of
activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te
koop of te huur zetten, verkopen of in huur geven,
bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen opstel-
len, Hetzelfde geldt voor degenen die bij die verrich-
tingen als tussenpersoon optreden.

Toutefois les peines sont de quinze jours a six mois
d'emprisonnement et de 20.000 a 200.000 francs
d'amende ou de 1'une de ces peines seulement, lorsque
les coupables des infractions definies a 1'article 173
sont des personnes qui, en raison de leur profession ou
de leur activite, achetent, lotissent, offrent en vente ou
en location, vendent ou donnent en location des
immeubles, construisent ou placent des installations
fixes ou mobiles. II en est de meme pour ceux qui
interviennent dans ces operations.

Artikel 180 Article 180

Benevens de straf beveelt de rechtbank, op vorde-
ring van de gemachtigde ambtenaar of van het college
van burgemeester en schepenen, doch met hun geza-
menlijk akkoord in de sub 2° en 3° bedoelde gevallen :
1° ofwel de plaats in de vorige staat te herstellen of

het ongeoorloofde gebruik te staken;

2° ofwel bouwwerken of aanpassingswerken uit te
voeren;

3° ofwel een geldsom te betalen, gelijk aan de meer-
waarde die het goed door het misdrijf heeft verkre-
gen en berekend volgens de door de Executieve
vastgelegde nadere regels.

Outre la penalite, le tribunal ordonne, a la demande
du fonctionnaire delegue ou du college des bourg-
mestre et echevins, mais moyennant leur commun
accord dans les cas vises aux 2° et 3° :
1° soit la remise en etat des lieux ou la cessation de

1'utilisation illicite;

2° soil 1'execution d'ouvrages ou de travaux d'amena-
gement;

3° soit le paiement d'une somme representative de la
plus-value acquise par le bien a la suite de 1'infrac-
tion et calculee selon les modalites fixees par
1'Executif.
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In geval van veroordeling tot de betaling van een
geldsom, beveelt de rechtbank dat de veroordeelde
zich Qp geldige wijze zai kunnen kwijten door de plaats
binnen een jaar in de vorige staat te herstellen. De
betaling van de geldsom geschiedt in handen van de
ontvanger der registratie, op een speciale rekening van
het Gewest.

En cas de condamnation au paiement d'une somme,
Ie tribunal ordonne que Ie condamne pourra s'executer
valablement en remettant les lieux en etat dans Ie delai
d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les
mains du receveur de Penregistrement a un compte
special du budget de la Region.

Artikel 181 Article 181

Voor het geval dat de plaats niet in de vorige staat
wordt hersteld of dat de bouw- of aanpassingswerken
niet binnen de gestelde termijn worden uitgevoerd,
beveelt het vonnis dat de gemachtigde ambtenaar, het
college van burgemeester en schepenen en eventueel
de burgeriijke partij van ambtswege in de uitvoering
ervan kunnen voorzien. De overheid of de particulier
die het vonnis uitvoert, is gerechtigd de van de
herstelling van de plaats afkomende materialen en
voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en
te vernietigen op een door hem gekozen plaats.

De veroordeelde is gehouden alle uitvoeringskos-
teo, verminderd met de opbrengst van de verkoop der
materialen en voorwerpen, te vergoeden.

Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont
pas remis en etat ou les travaux ou ouvrages ne sont
pas executes dans le delai present, le fonctionnaire
delegue, le college des bourgmestre et echevins et
eventuellement la partie civile pourront pourvoir d'of-
fice a son execution. L'administration ou le particulier
qui execute le jugement, a le droit de vendre les
materiaux et objets resultant de la remise en etat des
lieux, de les transporter, de les entreposer et de
proceder a leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le condamne est contraint au remboursement de
tous les frais d'execution, deduction faite du prix de la
vente des materiaux et objets.

Artikel 182 Article 182

De rechten van de burgeriijke partij zijn in geval van
rechtstreeks herstel tot de door de bevoegde overheid
gekozen wijze van herstel beperkt overeenkomstig
artikel 180, onverminderd het recht om vergoeding
van schade van de veroordeelde te eisen.

Les droits de la partie civile sont limites pour la
reparation directe a celle choisie par 1'autorite compe-
tente conformement ^ Particle 180, sans prejudice du
droit a rindemnisation h charge du condamne.

Artikel 183 Article 183

De gemachtigde ambtenaar of het college van bur-
gemeester en schepenen kan voor de burgeriijke
rechtbank vorderen dat de plaats in de vorige staat
wordt hersteld. In gemeenschappelijk overieg kan de
ene of de andere eveneens vorderen dat ofwel bouw-
werken of aanpassingswerken worden uitgevoerd,
ofwel een geldsom wordt betaald gelijk aan de meer-
waarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.

De bepalingen van artikelen 180, tweede lid, 181 en
182 zijn ook van toepassing in geval van een voor de
rechtbank ingestelde vordering.

De rechten van de benadeelde derde, die samen met
de openbare overheid of afzonderiijk optreedt, zijn in
geval van rechtstreeks herstel tot de door de bevoegde
overheid gekozen wijze van herstel beperkt, onvermin-
derd het recht om vergoeding van schade van de
veroordeelde te eisen.

Le fonctionnaire delegue ou le college des bourg-
mestre et echevins peut poursuivre, devant le tribunal
civil, la remise en etat des lieux, Chacun d'eux peut,
avec Paccord de Pautre, demander, soit 1'execution
d'ouvrages ou de travaux d'amenagement,soit le paie-
ment d'une somme representant la plus-value acquise
par le bien ^ la suite de Pinfraction.

Les dispositions des articles 180 alinea 2, 181 et 182
sont egalement applicables en cas d'action introduite
devant le tribunal civil.

' Les droits du tiers lese agissant soit concurremment
avec les autorites publiques, soit separement d'elles
sont limites pour la reparation directe a celle choisie
par 1'autorite competente, sans prejudice •du droit ^
Pindemnisation a charge du condamne.
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HOOFDSTUK III

OVERSCHRIJVING

Artikel 184

De dagvaarding voor de correctionele rechtbank op
grond van artikel 180, of het exploot tot inleiding van
het geding op grond van artikel 183, wordt in het
hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen
gelegen zijn, overgeschreven ten verzoek van de
gerechtsdeurwaarder die het exploot heeft opgemaakt.

De dagvaarding of het exploot vermeldt de kadas-
trale omschrijving van het onroerende goed dat het
voorwerp van het misdrijf is, en identificeert de
eigenaar ervan in de vorm en onder de sanctie,
voorgeschreven door de wetgeving inzake de hypothe-
ken.

ledere in de zaak gewezen beslissing wordt op de
kant van de overgeschreven dagvaarding of van het
overgeschreven exploot, overeenkomstig de procedure
voorgeschreven door de wetgeving inzake de. hypothe-
ken vermeld.

Hetzelfde geldt voor het certificaat van de gemach-
tigde ambtenaar, waarbij wordt vastgesteld dat het
vonnis uitgevoerd is of dat de betrokkene de voorge-
schreven vergunning definitief heeft verkregen en de
werken overeenkomstig de verordenende bepalingen
en de vergunning heeft uitgevoerd.

Wanneer openbare besturen of derden wegens het
in gebreke blijven van de veroordeelde genoopt zijn in
de tenuitvoerlegging van het vonnis te voorzien, wordt
de daaruit te hunnen bate voortvloeiende schuldvorde-
ring gewaarborgd door een wettelijke hypotheek, die
ingeschreven, vernieuwd, verminderd of geheel of
gedeeltelijk doorgehaald wordt, overeenkomstig de
bepalingen voorgeschreven door de wetgeving inzake
de hypotheken.

Die waarborg dekt ook de schuldvordering ten
gevolge van de kosten der hypothecaire formaliteiten,
die door hen zijn voorgeschoten en die ten laste van de
veroordeelde komen.

CHAPITRE III

TRANSCRIPTION

Article 184

La citation devant Ie tribunal correctionnel en vertu
de 1'article 180 ou 1'exploit introductif d'instance prevu
par 1'article 183 est transcrit a la conservation des
hypotheques de la situation des biens, a la diligence de
1'huissier de justice auteur de 1'exploit.

La citation ou 1'exploit doit contenir la designation
cadastrale de 1'immeuble, objet de 1'infraction et en
identifier Ie proprietaire dans la forme et sous la
sanction prevues par la legislation en matiere d'hypo-
theques.

Toute decision rendue en la cause est mentionnee en
marge de la transcription de la citation ou de 1'exploit,
selon la procedure prevue par la legislation en matiere
d'hypotheques.

II en est de meme du certificat du fonctionnaire
delegue attestant que Ie jugement a ete execute ou que
1'interesse a obtenu de facon definitive Ie permis
present et a execute les travaux confonnement aux
dispositions reglementaires et au permis.

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obli-
ges, par suite de la carence du condamne, de pourvoir
a 1'execution du jugement, la creance naissant de ce
chef a leur profit, est garantie par une hypotheque
legale dont 1'inscription, Ie renouvellement, la reduc-
tion et la radiation totale ou partielle sont operes
conformement aux dispositions prevues par la legisla-
tion en matiere d'hypotheques.

Cette garantie s'etend a la creance resultant de
1'avance faite par eux du coflt des formalites hypothe-
cates, lequel est a charge du condamne.

Artikel 185 Article 185

De in artikel 178 bedoelde vordering dient in het
hypotheekkantoor te worden overgeschreven onder
dezelfde voorwaarden als die bepaald bij artikel 184,
eerste en tweede lid.

La requisition visee a 1'article 178 doit etre transcrite
a la conservation des hypotheques dans les memes
conditions que celles visees a 1'article 184, alineas 1°
et2.
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Hetzelfde geldt voor het attest van het college van
burgemeester en schepenen of van de gemachtigde
ambtenaar waarbij wordt vastgesteld dat de aanvrager
de werken overeenkomstig de voorschriften van de
vordering heeft uitgevoerd.

Wanneer het college van burgemeester en schepe-
nen of de gemachtigde ambtenaar wegens het in
gebreke blijven van de overtreder genoopt is in de
tenuitvoerlegging van het vonnis te voorzien, wordt de
daaruit te hunnen bate voortvloeiende schuldvorde-
ring gewaarborgd door een wettelijke hypotheek, die
ingeschreven, vernieuwd, verminderd of geheel of
gedeeltelijk doorgehaald wordt, overeenkomstig de
bepalingen voorgeschreven door de wetgeving inzake
de hypotheken.

Deze waarborg dekt de schuldvordering ten gevolge
van de kosten der hypothecaire formaliteiten die door
het college van burgemeester en schepenen of door de
gemachtigde ambtenaar zijn voorgeschoten en die ten
laste van de overtreder komen.

D en est de meme du certificat du college des
bourgmestre et echevins ou du fonctionnaire delegue,
attestant que Ie demandeur a execute les travaux
conformement aux prescriptions de la requisition.

Lorsque Ie college des bourgmestre et echevins ou Ie
fonctionnaire delegue "est oblige, par suite de la
carence du contrevenant de pourvoir a 1'execution des
travaux, la creance naissant de ce chef a son profit est
garantie par une hypotheque legate dont 1'inscription,
Ie renouvellement, la reduction et la radiation totale
ou partielle sont operees conformement aux disposi-
tions prevues par la legislation en matiere d'hypothe-
ques. ,

Cette garantie .s'etend a la creance resultant de
1'avance faite par Ie college des bourgmestre et eche-
vins ou par Ie fonctionnaire delegue du cout des
formalites hypothecaires, lequel est a charge du con-
trevenant.

TITEL VI

SLOTBEPALINGEN

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

HOOFDSTUK I CHAPITRE P-

OPHEFFINGSBEPALINGEN

Artikel 186

De wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw is niet
langer van toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest met uitzondering van artikelen 25, tweede lid,
34, 38, 64, tweede en vierde lid, 65, § 1, tweede lid,
§§ 3 en 4, 66, derde en vierde lid, 68, derde lid, 70 en
70bis.

Artikel 187

De artikelen 1 tot 7 van de kaderwet van 15 juli
1970, houdende organisatie van de planning en de
economische decentralisatie, zijn niet langer van toe-
passing op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest op het
vlak van de gewestelijke planning.

Artikel 188

De Commissie van advies voor de ruimtelijke orde-
ning van de Brusselse agglomeratie, bepaald bij artikel
19 van de organieke wet van 29 maart 1962, wordt
opgeheven.

DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Article 186

La loi du 29 mars 1962 organique de 1'amenagement
du territoire et de 1'urbanisme cesse d'etre applicable a
la Region de Bruxelles-Capitale, a 1'exception des
articles 25, 2°" alinea, 34, 38, 64, 2" et 4""' alineas, 65,
§ I", 2°" alinea, §§ 3 et 4, 66, 3°" et 4"" alineas, 68,
3"" alinea, 70 et 70bis.

Article 187

Les articles I" a 7 de la loi cadre du 15 jufflet 1970
portant organisation de la planification et de la decen-
tralisation economique cessent de s'appliquer & la
Region de Bruxelles-Capitale dans Ie domaine de la
planification regionale.

Article 188

La Commission consultative pour 1'amenagement de
1'agglomeration bruxelloise prevue b Particle 19 de la
loi organique du 29 mars 1962, est supprimee.
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Artikel 189

De Commissie van deskundigen, ingesteld bij artikel
29 van de organieke wet van 29 maart 1962, wordt
opgeheven.

Article 189

La Commission des experts, instituee par 1'article 29
de la loi organique du 29 mars 1962, est supprimee.

Artikel 190

Het algemeen plan van aanleg van de gemeente
Ganshoren, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van
13 december 1958, evenals het algemeen plan van
aanleg van de gemeente Jette, goedgekeurd bij het
koninklijk besluit van 10 juni 1954, zoals het later werd
gewijzigd, worden opgeheven.

Deze opheffing geeft geen aanleiding tot enige
schadevergoeding.

Article 190

Le plan general d'amenagement de la commune de
Ganshoren, approuve par 1'arrete royal du 13 decem-
bre 1958, ainsi le plan general d'amenagement de la
commune de Jette, approuve par 1'arrete royal du 10
juin 1954 tel qu'il a ete modifie, sont abroges.

Cette abrogation ne donne lieu a aucune indemnisa-
tion quelconque.

HOOFDSTUK II

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Artikel 191 Article 191

De Regionale Commissie van advies voor ruimte-
lijke ordening, ingesteld bij artikel 7 van de organieke
wet van 29 maart 1962, blijft in functie tot de installatie
van de in artikel 9 bedoelde Gewestelijke Ontwikke-
lingscommissie, waarvan zij de taken uitoefent.

De Executieve stelt de leden van de nieuwe commis-
sie aan binnen zes maanden die volgen op de inwer-
kingtreding van deze ordonnantie.

La Commission consultative regionale d'amenage-
ment du territoire, instituee par 1'article 7 de la loi
organique du 29 mars 1962, est maintenue en fonction
jusqu'a 1'installation de la Commission regionale de
developpement visee a 1'article 9, dont elle exerce les
missions.

L'Executif designe les membres de la commission
nouvelle dans les six mois qui suivent 1'entree en
vigueur de la presente ordonnance.

Artikel 192 Article 192

De overlegcommissies, ingesteld bij het koninklijk
besluit van 5 november 1979, tot bepaling, wat het
Brusselse Gewest betreft, van de speciale regelen van
openbaarmaking die moeten worden nageleefd inzake
sommige bouw- en verkavelingsaanvragen en hou-
dende instelling, voor eike gemeente van het Brusselse
Gewest, van een overlegcommissie voor plaatselijke
ordening blijven in functie tot de installatie van de in
artikel 11 bedoelde overlegcommissies, waarvan zij de
taken uitoefenen.

Les commissions de concertation institutes par 1'ar-
rete royal du 5 novembre 1979, determinant, pour la
Region bruxelloise, les mesures particulieres de publi-
cite applicables a certaines demandes de permis de
batir et de lotir et creant, pour chacune des communes
de la Region bruxelloise, une commission de concerta-
tion en matiere d'amenagement local, sont maintenues
en fonction jusqu'a la mise en place des commissions
de concertation, visees a 1'article 11, dont elles exer-
cent les missions.

Artikel 193

Het eerste gewestelijke ontwikkelingsplan wordt vast-
gesteld binnen twee jaar volgend op de inwerkingtre-
ding van deze ordonnantie.

Article 193

Le premier plan regional de developpement est
adopte dans les deux ans qui suivent 1'entree en
vigueur de la presente ordonnance.
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Artikell94 Article 194

Het gewestplan van de Brusselse agglomeratie,
vastgesteld bij het koninklijk besluit van 28 november
1979, blijft van kracht tot het door een gewestelijke
bestemmingsplan wordt vervangen.

Le plan de secteur de Pagglomeration bruxelloise,
arrete par 1'arrete royal du 28 novembre 1979, reste en
vigueur jusqu'a son remplacement par un plan regional
d'affectation du sol.

Artikell95 Article 195

§ 1. De bijzoadere plannen van aanleg, goedge-
keurd onder invloed van de besluitwet van 2 december
1946 betreffende de stedebouw en van de wet van
29 maart 1962, blijven van kracht.

§ 2. De bijzondere plannen van aanleg kunnen
worden gewijzigd door bijzondere bestemmingsplan-
nen mits naleving van de procedure bepaald bij arti-
kel 53.

§ 3. De bijzondere plannen van aanleg die v66r de
inwerkingtreding van deze ordonnantie door de
gemeenten definitief werden aangenomen, kunnen
goedgekeurd worden door de Executieve, overeen-.
komstig de bepalingen van het eerste, het tweede en
het derde lid van artikel 52.

Zij worden bekendgemaakt volgens de vorm en
voorwaarden bepaald bij het vierde, het vijfde en het
zesde lid van artikel 52.

§ 1°. Les plans particuliers d'amenagement approu-
ves sous 1'empire de Parrete-loi du 2 decembre 1946
concernant 1'urbanisation et de la loi du 29 mars 1962
restent en vigueur.

§ 2. Les plans particuliers d'amenagement peuvent
@tre modifies par des plans particuliers d'affectation du
sol dans le respect de la procedure prevue par Parti-
cle 53.

§ 3. Les plans particuliers d'amenagement adoptes
definitivement par les conseils communaux avant Pen-
tree en vigueur de la presente ordonnance, peuvent
etre approuves par PExecutif conformement aux dis-
positions des alineas premier, deux et trois de Parti-
cle 52.

Us sont publics, dans les formes et conditions
prevues aux alineas 4, 5 et 6 de Particle 52.

Artikel 196

§ 1. De verkavelingen die op 22 april 1962 in
uitvoering waren, mogen zonder vergunning worden
voortgezet indieri de verkavelaars van een vooraf-
gaand akkoord van het bestuur van de stedebouw doen
blijken.

Het akkoord vervalt evenwel, behoudens over-
macht, indjen op 1 oktober 1970 geen van de werken is
aangevat, die in bedoeld akkoord zijn voorzien in
verband met de geplande en in het akkoord aanvaarde
aanleg van nieuwe verkeerswegen, wijziging of ophef-
fing van bestaande verkeerswegen.

Zijn de werken aangevangen, dan komt de vergun-
ning te vervallen indien deze werken v66r 31 december
1972 niet voltooid waren.

Wanneer de verkavelingen langs een bestaande,
voldoende uhgeruste weg moesten worden uitgevoerd,
vervalt het akkoord eveneens indien de verkoop van
minstens een derde van de percelen niet v66r 1 okto-
ber 1970 is geregistreerd geweest.

Article 196

§ I". Les lotissements en cours a la date du 22 avril
1962 peuvent etre continues sans permis pourvu que
les lotisseursjustifient d'un accord anterieur de Padmi-
nistration de Purbanisme.

Sauf cas de force majeure, Paccord est toutefois
perime si, a la date du ler octobre 1970, il n'a ete
entrepris aucun des travaux qui y sont prevus en vue de
Pouverture de voies de communication nouvelles, de la
modification ou de la suppression de voies de commu-
nication existantes, projetees et admises dans Paccord.

Lorsque les travaux ont ete entrepris, le permis est
perime s'ils n'ont pas ete acheves avant le 31 decembre
1972.

Si les lotissements devaient etre realises le long
d'une voirie existante suffisamment equipee, Paccord
est de meme perime lorsque la vente d'au moins un
tiers des parcelles n'a pas ete enregistree avant le
1" octobre 1970.
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§ 2. Komen te vervallen, behoudens overmacht :
1° de voor 1 januari 1965 afgegeven verkavelingsver-

gunningen die de aanleg van nieuwe verkeerswe-
gen of de wijziging of opheffing van bestaande
verkeerswegen omvatten, indien op 1 oktober 1970
geen aanvang is gemaakt met enig in de vergunning
voorgeschreven werk tot uitvoering van die wegen.
Zijn werken aangevangen, dan komt de vergunning
te' vervallen indien deze werken niet voor 31
december 1972 voltooid waren;

2° de met ingang van 1 januari 1965 afgegeven vergun-
ningen waarvan de voorgeschreven uitvoeringswer-
ken niet voltooid waren binnen drie jaar te rekenen
vanaf 1 oktober 1970. Deze termijn wordt eventu-
eel verlengd tot de vijfde verjaardag van de afgifte
der vergunning.

De vergunninghouder kan de uitvoering in fasen
,aanvragen indien daartoe in verband met de omvang
van de verkaveling aanleiding bestaat. Van de weige-
ringsbeslissingen kan beroep worden aangetekend
zoals bepaald bij artikelen 124 tot 134.

§ 2 Sont perimes, sauf cas de force majeure :
1° les permis de lotir delivres avantIe 1" janvier 1965

et prevoyant 1'ouverture de nouvelles voies de
communication, la modification de voies de com-
munication existantes ou la suppression de celles-
ci, lorsque aucun travail d'amenagement de ces
voies prevu par Ie permis n'a ete entrepris a la date
du ler octobre 1970. Si des travaux ont ete
entrepris, Ie permis sera perime lorsqu'ils n'auront
pas ete acheves avant Ie 31 decembre 1972;

2° les permis delivres a partir du 1" janvier 1965 et
pour lesquels les travaux d'amenagement prevus
n'ont pas ete acheves dans un delai de trois ans a
partir du 1" octobre 1970. Ce delai est eventuelle-
ment proroge jusqu'au cinquieme anniversaire de
la delivrance du permis.

L'execution par phases peut etre demandee par Ie
beneficiaire lorsque 1'importance du lotissement Ie
justifie. Les decisions de refus peuvent faire 1'objet des
recours prevus aux articles 124 a 134.

§ 3. Komen eveneens te vervallen : § 3. Sont de meme perimes :
1° de voor 1 januari 1966 afgegeven vergunningen

voor verkavelingen, uit te voeren langs een
bestaande, voldoende uitgeruste weg, wanneer de
verkoop van minstens een van de percelen niet
voor 1 oktober 1970 aan de registratieformaliteit is
onderworpen geweest;

2° de met ingang van 1 januari 1966 afgegeven vergun-
ningen voor verkavelingen, uit te voeren langs een
bestaande, voldoende uitgeruste weg, wanneer de
verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar,
van minstens een derde van de percelen niet binnen
vijf jaar, te rekenen vanaf de datum der vergun-
ning, aan de registratieformaliteit is onderworpen
geweest.

In beide gevallen dient het bewijs van de verkoop of
van de verhuring te worden geleverd overeenkomstig
het bepaalde in artikel 95.

1° les permis de lotir delivres avant Ie 1" janvier 1966,
qui concernent les lotissements a realiser Ie long
d'une voirie existante suffisamment equipee, lors-
que la vente d'au moins une des parcelles n'a pas
ete soumise a la formalite de 1'enregistrement avant
Ie 1" octobre 1970;

2° les permis de lotir delivres a partir du ler janvier
1966, qui concernent les lotissements a realiser Ie
long d'une voirie existante suffisamment equipee,
lorsque la vente ou la location pour plus de neuf
ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas ete
soumise a la formalite de 1'enregistrement dans un
delai de cinq ans a partir de la date du permis.

Dans les deux cas, la preuve de la vente ou de la
location est a fournir conformement aux dispositions
de 1'article 95.

Artikel 197 Article 197

§ 1. De algemene en gemeentelijke bouwverorde-
ningen, vastgesteld in uitvoering van de organieke wet
van 29 maart 1962 blijven van kracht.

§ 2. De algemene en gemeentelijke bouwverorde-
ningen kunnen worden gewijzigd bij gewestelijke en
gemeentelijke stedebouwkundige verordeningen met
inachtneming van de bij artikel 164 bepaalde proce-
dure.

§ I". Les reglements sur les batisses, generaux et
communaux, pris en execution de la loi organique du
29 mars 1962 restent en vigueur.

§ 2. Les reglements sur les batisses, generaux et
communaux, peuvent etre modifies par des reglements
regionaux et communaux d'urbamsme dans Ie respect
de la procedure prevue a 1'article 164.
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Artikel 198

De bouwvergunningen en administratieve machti-
gingen betreffende de reclame-inrichtingen en de uit-
hangborden die voor de inwerkingtreding van deze
ordonnantie werden afgegeven, vervallen ten laaste op
31 december 1994. Dit verval geeft aanleiding tot geen
enkele schadevergoeding.

Article 198

Les permis de batir et autorisations administratives
relatifs aux dispositifs de publicite et aux enseignes
delivres anterieurement a I'entree en vigueur de la
presente ordonnance sont perimes au plus tard Ie 31
decembre 1994. Cette peremption ne donne lieu i
aucune indemnisation quelconque.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,

Brussel,5maartl991.

De Minister- Voorzitter, Minister van Ruimtelijke
Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstel-
ung,

Charles PICQUE

De Staatssecretaris,

Robert HOTYAT

Au nom de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale,

Bruxelles, Ie 5 mars 1991.

Le Ministre-President, Ministre de 1'Anienagement
du Territoire, des Pouvoirs subordonnes et de 1'Em-
ploi,

Charles PICQUE

Le Secretaire d'Etat,

Robert HOTYAT
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