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[C − 2019/41306]
30 NOVEMBER 2017. — Ordonnantie tot hervorming van het

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnan-
tie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot
wijziging van aanverwante wetgevingen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 20 april 2018, editie 2, akte nr. 2017/31697:
- bl. 35163, in artikel 295, inleidende zin, moet gelezen worden:
“Artikel 57bis wordt ingevoegd in de OMV en luidt als volgt :”
- bl. 35164, in artikel 296 moet gelezen worden:
“ Art. 296. Artikel 57ter wordt ingevoegd in de OMV en luidt als

volgt :
“Art. 57ter. Wijziging van de aanvraag tot stedenbouwkundige

vergunning op initiatief van de gemachtigde ambtenaar.
§ 1. Indien het een gemengd project betreft en de gemachtigde

ambtenaar beslist om voorwaarden op te leggen die wijzigingen
inhouden van de aanvraag die aan hem wordt voorgelegd in overeen-
stemming met artikel 191 van het BWRO, brengt hij Leefmilieu Brussel
daar zo snel mogelijk van op de hoogte nadat de overlegcommissie
heeft plaatsgevonden en ten laatste op de 30ste dag voor het verstrijken
van de termijn voor aflevering, zoals bepaald in de artikelen 32, 36, 43
of 47, naarlang het geval.

§ 2. De aanvrager bezorgt zijn gewijzigde aanvraag gelijktijdig aan
Leefmilieu Brussel en aan de gemachtigde ambtenaar.

§ 3. Binnen de dertig dagen nadat de door de aanvrager doorge-
stuurde wijzigingen werden ontvangen, laat Leefmilieu Brussel aan de
aanvrager weten of het al dan niet nodig is om verdere aanvullingen bij
zijn milieuvergunningsaanvraag te verstrekken.

Indien aanvullingen nodig zijn, verstrekt de aanvrager die aan
Leefmilieu Brussel, dat een ontvangstbewijs van volledigheid of
onvolledigheid van de aanvullingen aflevert. In voorkomend geval
bezorgt de aanvrager de ontbrekende documenten aan Leefmilieu
Brussel tot hij van Leefmilieu Brussel een ontvangstbevestiging van
volledigheid van de aanvullingen ontvangt. De gemachtigde ambte-
naar beslist vervolgens of op de wijzigingen al dan niet de onderzoeks-
handelingen moeten worden uitgevoerd.

§ 4. De termijn voor aflevering wordt opgeschort vanaf het moment
waarop Leefmilieu Brussel bericht ontvangt van de in paragraaf 1
bedoelde beslissing van de gemachtigde ambtenaar en, indien de
gemachtigde ambtenaar heeft beslist dat nieuwe speciale regelen van
openbaarmaking moeten worden doorlopen, tot het moment waarop
de overlegcommissie haar advies uitbrengt. Is dat niet het geval, dan
wordt de termijn opgeschort tot de 30ste dag die volgt op de
kennisgeving zoals bedoeld in paragraaf 3, eerste lid, of, indien
aanvullingen nodig zijn, de ontvangstbevestiging van volledigheid
zoals bedoeld in paragraaf 3, tweede lid. “
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