
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/14938]

8 OKTOBER 2019. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwij-
zing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de
stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de
gemeente Schaarbeek

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor stedenbouw en monumenten en landschap-
pen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, I, 1° en 7° van de
bijzondere wet,

Gelet op het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening van
9 april 2004 gewijzigd door de ordonnanties van 14 mei 2009 en
3 april 2014, artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de
ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd door de
besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 16 maart 2001,
29 november 2001, 30 maart, 15 juni, 13 juli en 19 oktober 2006,
19 juli 2007, 22 mei 2008, 22 december 2010, 1 en 30 juni 2011, 3 mei en
12 juli 2012, 7 maart, 18 juli en 5 september 2013, 7 mei 2015, 15 juni en
19 juli 2017, artikel 5, 1°/1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
22 juli 2019 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden
tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, arti-
kel 5, 7°;

Gelet op het Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de
aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de
stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente
Schaarbeek;

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en
schepenen van de gemeente Schaarbeek van 28 mei 2019 waarbij aan de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld mevrouw GRE-
GOIRE Céline en de heer GODART Yoan aan te wijzen voor de
opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek
van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeente-
lijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de
misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat tegen deze aanwijzing geen bezwaar bestaat,

Besluit :

Artikel 1. Wordt toegevoegd aan de lijst van aangewezen personen
die de misdrijven omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek
van Ruimtelijke Ordening opsporen en bij proces-verbaal vaststellen en
dit voor het grondgebied van de gemeente Schaarbeek, zoals bepaald
door artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 november 2017 :

c Mevrouw GREGOIRE Céline;

c De heer GODART Yoan.

Art. 2. Wordt verwijderd uit de lijst van aangewezen personen die
de misdrijven omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van
Ruimtelijke Ordening opsporen en bij proces-verbaal vaststellen en dit
voor het grondgebied van Schaarbeek, zoals bepaald door artikel 1 van
het ministerieel besluit van 17 november 2017 :

c De heer VAN DRIESSCHE Thomas.

Art. 3. Van dit besluit zal kennis gegeven worden aan mevrouw
GREGOIRE Céline en de heer GODART Yoan, aan het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Schaarbeek en aan de
gemachtigde ambtenaar.

Art. 4. Het huidige besluit treedt in werking op de dag van zijn
publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 8 oktober 2019.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met stedenbouw en monumenten en landschappen,

S. GATZ
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