
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/40889]

4 APRIL 2019. — Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van
30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van
Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betref-
fende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante
wetgevingen

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij,
Regering, bekrachtigen, het geen volgt :

HOOFDSTUK I. — Algemeen

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II. — Wijzigingen van de ordonnantie van 30 novem-
ber 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver-
gunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen

Art. 2. In artikel 81 van de ordonnantie van 30 november 2017 tot
hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van
de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en
tot wijziging van aanverwante wetgevingen (hierna « de ordonnan-
tie »), dat artikel 101 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening (hierna « het Wetboek ») vervangt, wordt het woord
« afgifte » dat gebruikt wordt in § 1 van het nieuwe artikel 101
vervangen door het woord « kennisgeving ».
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Art. 3. In artikel 87 van de ordonnantie, dat een nieuw artikel 105/1
invoegt in het Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het cijfer « 2018 » wordt vervangen door het cijfer « 2019 » ;

2° het cijfer « 114 » wordt vervangen door het cijfer « 113 ».

Art. 4. In artikel 97, 3°, van de ordonnantie, dat artikel 119, derde lid,
van het Wetboek wijzigt, worden de woorden « de eerste verjaardag
van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de ordonnantie
van [...] 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de
milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen »
vervangen door de woorden « 1 september 2019 ».

Art. 5. Artikel 123, 1°, van de ordonnantie, dat artikel 141, § 1, van
het Wetboek, hernummerd tot 175/14, wijzigt, wordt vervangen als
volgt :

« 1° de § 1 wordt gewijzigd als volgt :

in het eerste lid wordt het woord « op » vervangen door « Binnen
vijftien dagen na ontvangst van het dossier, op » ; ».

Art. 6. In artikel 129 van de ordonnantie, dat artikel 147 van het
Wetboek, hernummerd tot 175/20, wijzigt, wordt een 1°/1 ingevoegd
luidend als volgt :

« 1°/1 In § 1, derde lid, wordt het woord « bestuur » vervangen
door de woorden « bestuur belast met stedenbouw ».

Art. 7. In artikel 132, 2°, van de ordonnantie, dat het tweede lid van
artikel 149 van het Wetboek, hernummerd tot 188/7, wijzigt, wordt de
zin aangevuld als volgt : « de woorden « derde lid » moeten telkens,
tweemaal, worden vervangen door de woorden « tweede lid » ».

Art. 8. Artikel 246, 4°, van de ordonnantie dat artikel 10, eerste lid,
van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
(hierna de « OMV ») wijzigt, wordt vervangen door hetgeen volgt :

« 4° eerste lid, 6° wordt vervangen door hetgeen volgt : « een
verkennend bodemonderzoek, indien dat vereist is op grond van
artikel 13, §§ 3 en 5, van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende
het beheer en de sanering van verontreinigde bodems of de vrijstelling
van het uitvoeren van dergelijk bodemonderzoek, zoals bepaald in
artikel 13/4 van voornoemde ordonnantie. » ; ».

Art. 9. In artikel 255 van de ordonnantie, dat artikel 16, tweede lid,
van de OMV wijzigt, worden de woorden « tweede lid » vervangen
door de woorden « tweede en derde lid ».

Art. 10. In artikel 283 van de ordonnantie, dat artikel 43, § 2, van de
OMV wijzigt, wordt een 3° toegevoegd, luidend als volgt :

« 3° het vierde lid wordt opgeheven. ».

Art. 11. In artikel 289, 2°, van de ordonnantie, dat artikel 49, § 3, van
de OMV wijzigt, worden de woorden « eerste lid » vervangen door de
woorden « eerste en tweede lid ».

Art. 12. In artikel 297, 2°, van de ordonnantie, dat artikel 59, § 3 van
de OMV wijzigt, wordt het eerste lid van de nieuwe paragraaf 3 van
artikel 59 vervangen door wat volgt :

« Op vraag van de vergunninghouder kan de termijn voor de
uitvoering van de milieuvergunning echter worden verlengd per
periode van een jaar, wanneer de aanvrager aantoont dat hij zijn
milieuvergunning niet heeft kunnen uitvoeren als gevolg van over-
macht of omdat hij een of meer overheidsopdrachten heeft moeten
afsluiten. ».
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Art. 13. In artikel 299 van de ordonnantie, dat artikel 62 van de
OMV wijzigt, wordt een 3°/1 ingevoegd, luidend als volgt :

« 3°/1 : in § 3, eerste lid, wordt een 5° toegevoegd, luidend als volgt :
5° een verkennend bodemonderzoek, indien dat vereist is op grond van
artikel 13, § 2, 4°, van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het
beheer en de sanering van verontreinigde bodems of de vrijstelling van
het uitvoeren van dergelijk bodemonderzoek, zoals bepaald in arti-
kel 13/4 van voornoemde ordonnantie ; ».

Art. 14. In de Franse versie van artikel 299, 7°, van de ordonnantie,
dat artikel 62, § 5, van de OMV wijzigt en een derde en vierde lid
invoegt, in dat nieuwe vierde lid, worden de woorden « des preuves »
vervangen door de woorden « de preuve ».

Art. 15. Artikel 344 van de ordonnantie wordt gewijzigd als volgt :

1° in het eerste lid wordt een 1°/1 ingevoegd, luidend als volgt :

« 1°/1 een jaar na de bekendmaking van deze ordonnantie in het
Belgisch Staatsblad, voor :

a) artikel 232, tot wijziging van bijlage A van het Wetboek ;

b) artikel 233, tot wijziging van bijlage B van het Wetboek ;

c) artikel 299, tot wijziging van artikel 62 van de OMV en,

d) artikel 337, tot wijziging van bijlage I van de ordonnantie van
22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van
klasse I.A bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van
5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen ; » ;

2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden « een jaar na de
bekendmaking van deze ordonnantie in het Belgisch Staatsblad »
vervangen door de woorden « op 1 september 2019 » ;

3° in het derde lid, worden de woorden « de eerste verjaardag van de
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad » vervangen door de woorden
« 1 september 2019 ».

Art. 16. In artikel 348 van de ordonnantie worden de woorden
« wijziging of opheffing » vervangen door het woord « vervanging ».

Art. 17. Artikel 349 van de ordonnantie wordt opgeheven.

HOOFDSTUK III. — Wijzigingen van het Brussels Wetboek
van Ruimtelijke Ordening

Art. 18. In artikel 116 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening (hierna « het Wetboek »), worden het tweede tot het
vierde lid geschrapt.

Art. 19. In artikel 117, laatste lid, van het Wetboek, worden de
woorden « de in de artikelen 169, 180 en 181 bedoelde beroepen »
vervangen door de woorden « het in de artikelen 188/1 e.v. bedoeld
beroep ».

Art. 20. In artikel 197/5 van het Wetboek, wordt het eerste lid
gewijzigd als volgt :

1° de woorden « speciale regelen van openbaarmaking worden
voorgeschreven » worden vervangen door de woorden « een openbaar
onderzoek wordt voorgeschreven » ;

2° niet van toepassing ;

3° de woorden « voor de openbare onderzoeken die erin worden
voorgeschreven » worden geschrapt.

Art. 21. In artikel 197/17, tweede lid, van het Wetboek, worden de
woorden « overeenkomstig artikel 153, § 2 en artikel 155, § 2, »
vervangen door de woorden « in artikel 126, § 11 ».
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HOOFDSTUK IV. — Slotbepaling

Art. 22. Met uitzondering van de artikelen 18 tot 21, die in werking
treden op 1 september 2019, treedt deze ordonnantie in werking op de
dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Aangenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Kondigen
deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden

Brussel, 4 april 2019.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden,
Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Open-
bare Netheid,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamen-
werking,

G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medi-
sche Hulp,

D. GOSUIN

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit en Openbare Werken,

P. SMET

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,

C. FREMAULT

Nota

Documenten van het Parlement :
Gewone zitting 2018-2019
A-838/1 Voorstel van ordonnantie.
A-838/2 Verslag.
A-838/3 Amendement na verslag.
Integraal verslag :
Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 22 maart 2019.

*
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