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SESSION ORDINAIRE 2022-2023 
 

19 OCTOBRE 2022 
_____ 

 

GEWONE ZITTING 2022-2023 
 

19 OKTOBER 2022 
_____ 

 
 

PARLEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE 

_____ 

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 

_____ 
 

 
PROPOSITION D’ORDONNANCE 

 
prolongeant les effets de l’ordonnance du 
4 décembre 2020 accordant une dispense 
exceptionnelle de permis d’urbanisme et 

de permis d’environnement au SPF 
Justice pour l’utilisation temporaire de 

l’ancien siège de l’OTAN à des fins 
juridictionnelles 

 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE 
 

tot verlenging van de gevolgen van de 
ordonnantie van 4 december 2020 tot 

toekenning van een uitzonderlijke 
vrijstelling van stedenbouwkundige 

vergunning en milieuvergunning aan de 
FOD Justitie voor het tijdelijke gebruik 

van de voormalige hoofdzetel van de 
NAVO voor gerechtelijke doeleinden 

 
(déposée par M. Fouad AHIDAR (N), Mmes Isabelle 

EMMERY (F), Soetkin HOESSEN (N), Carla 
DEJONGHE (N), Isabelle PAUTHIER (F)  

et Marie NAGY (F)) 
 

_____ 

(ingediend door de heer Fouad AHIDAR (N),  
mevrouw Isabelle EMMERY (F), mevrouw Soetkin 
HOESSEN (N), mevrouw Carla DEJONGHE (N), 

mevrouw Isabelle PAUTHIER (F)  
en mevrouw Marie NAGY (F)) 

_____ 
 
 

Développements 
 

Le 4 décembre 2020, le Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale a adopté une ordonnance accordant 
une dispense exceptionnelle de permis d’urbanisme et de 
permis d’environnement au SPF Justice pour l’utilisation 
temporaire de l’ancien siège de l’OTAN à des fins 
juridictionnelles. 

 
 

L’adoption de cette ordonnance était indispensable 
pour pouvoir organiser, dans ces lieux hautement 
sécurisés, le procès des attentats du 22 mars 2016, qui 
devait en principe débuter en septembre 2021 devant la 
cour d’assises de Bruxelles et durer environ un an (pour 
l’ensemble des développements, voir la proposition 
d’ordonnance A-242/1-2020-2021). 

 
 
Le caractère exceptionnel des dispenses accordées par 

l’ordonnance du 4 décembre 2020 justifiait d’en limiter 
les effets à la durée strictement nécessaire pour le procès. 
Concrètement, ces effets prendront donc fin le 
8 décembre 2022. 

 

 
 

Toelichting 
 

Op 4 december 2020 heeft het Parlement van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie 
aangenomen waarbij aan de FOD Justitie een 
uitzonderlijke vrijstelling van stedenbouwkundige 
vergunning en milieuvergunning wordt verleend voor het 
tijdelijke gebruik van de voormalige hoofdzetel van de 
NAVO voor gerechtelijke doeleinden. 

 
Het aannemen van deze ordonnantie was noodzakelijk 

om het proces over de aanslagen van 22 maart 2016, dat 
in beginsel in september 2021 voor het Brusselse Hof van 
Assisen zou beginnen en ongeveer een jaar zou duren, in 
deze streng beveiligde ruimten te kunnen laten doorgaan 
(voor de volledige toelichting wordt verwezen naar het 
voorstel van ordonnantie geregistreerd onder nummer A-
242/1 tijdens de gewone zitting 2020-2021). 

 
Het uitzonderlijke karakter van de bij de ordonnantie 

van 4 december 2020 verleende vrijstellingen 
rechtvaardigde dat de gevolgen ervan werden beperkt tot 
de tijd die strikt noodzakelijk was voor de duur van het 
proces. Concreet komt er een einde aan deze gevolgen op 
8 december 2022. 
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Pour des raisons diverses, l’ouverture de ce procès hors 
norme a cependant pris environ un an de retard. L’usage 
juridictionnel de l’ancien siège de l’OTAN ne cessera 
donc pas à la date initialement prévue. 

 
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé de prolonger 

d’un an les effets de l’ordonnance du 4 décembre 2020. 
Toutes les explications fournies lors du dépôt de la 
proposition d’ordonnance et qui ont abouti à l’adoption 
de cette ordonnance restent pertinentes dans le cadre de 
la présente prolongation, à visée unique. 

 
 

De start van dit buitengewone proces is om 
verschillende redenen echter met ongeveer een jaar 
vertraagd. Het gerechtelijk gebruik van de voormalige 
hoofdzetel van de NAVO zal derhalve niet op de 
oorspronkelijk geplande datum voltooid zijn. 

 
Daarom wordt voorgesteld om de gevolgen van de 

ordonnantie van 4 december 2020 met een jaar te 
verlengen. Alle toelichtingen die bij de indiening van het 
voorstel van ordonnantie zijn verstrekt en die tot het 
aannemen van die ordonnantie hebben geleid, blijven 
pertinent voor deze verlenging, die bedoeld is om een 
eenmalige verlenging te blijven. 

 
 

Commentaire des articles 
 
 

Articles 1er à 3 
 

Les articles de la proposition n’appellent pas de 
commentaires particuliers. 

 
 

 
 

 
Commentaar bij de artikelen 

 
 

Artikelen 1 tot 3 
 

De artikelen van het voorstel geven geen aanleiding tot 
bijzonder commentaar. 

 
 
 
 
 
 
 

Fouad AHIDAR (N) 
Isabelle EMMERY (F) 
Soetkin HOESSEN (N) 
Carla DEJONGHE (N) 

Isabelle PAUTHIER (F) 
Marie NAGY (F) 
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PROPOSITION D’ORDONNANCE  
 

prolongeant les effets de l’ordonnance du 
4 décembre 2020 accordant une dispense 
exceptionnelle de permis d’urbanisme et 

de permis d’environnement au SPF 
Justice pour l’utilisation temporaire de 

l’ancien siège de l’OTAN à des fins 
juridictionnelles 

 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE 
 

tot verlenging van de gevolgen van de 
ordonnantie van 4 december 2020 tot 

toekenning van een uitzonderlijke vrijstelling 
van stedenbouwkundige vergunning en 

milieuvergunning aan de FOD Justitie voor 
het tijdelijke gebruik van de voormalige 

hoofdzetel van de NAVO voor gerechtelijke 
doeleinden 

 
 
 

Article 1er 
 

La présente ordonnance règle une matière visée à 
l’article 39 de la Constitution. 

 
 

Article 2 
 

À l’article 5 de l’ordonnance du 4 décembre 2020 
accordant une dispense exceptionnelle de permis 
d’urbanisme et de permis d’environnement au SPF 
Justice pour l’utilisation temporaire de l’ancien siège de 
l’OTAN à des fins juridictionnelles, les mots « deux 
ans » sont remplacés par les mots « trois ans ». 
 
 

 
Article 3 

 
La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain 

de sa publication au Moniteur belge. 
 

 

 
 

Artikel 1 
 

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als 
bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. 

 
 

Artikel 2 
 

In artikel 5 van de ordonnantie van 4 december 2020 
tot toekenning van een uitzonderlijke vrijstelling van 
stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning 
aan de FOD Justitie voor het tijdelijke gebruik van de 
voormalige hoofdzetel van de NAVO voor gerechtelijke 
doeleinden, worden de woorden « twee jaar » vervangen 
door de woorden « drie jaar ». 

 
 

Artikel 3 
 

Deze ordonnantie treedt in werking de dag nadat zij in 
het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 

Fouad AHIDAR (N) 
Isabelle EMMERY (F) 
Soetkin HOESSEN (N) 
Carla DEJONGHE (N) 

Isabelle PAUTHIER (F) 
Marie NAGY (F) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


