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Titel

25 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de
procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college
van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige
vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 29-12-2020, zijn verwerkt. 

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 08-05-2019 bladzijde : 44373

Inwerkingtreding : 01-09-2019
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HOOFDSTUK I. - Definities

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° "BWRO" : het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;
  2° "publiek" : een of meerdere natuurlijke of rechtspersonen en de verenigingen, organisaties of groepen die
samengesteld zijn uit deze personen.

  HOOFDSTUK II. - Vorm van de beslissingen

  Art. 2. Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende beslissingen :
  1° De beslissingen die het college van burgemeester en schepenen neemt inzake stedenbouwkundige
vergunningen overeenkomstig artikel 156, § 1 van het BWRO;
  2° De beslissingen die het college van burgemeester en schepenen neemt inzake stedenbouwkundige attesten
overeenkomstig artikel 200 van het BWRO;
  3° De schorsing, door de gemachtigde ambtenaar, van de beslissingen zoals bedoeld in punt 1°,
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overeenkomstig artikel 161, § 2 van het BWRO;
  4° De schorsing, door de gemachtigde ambtenaar, van de beslissingen zoals bedoeld in punt 2°,
overeenkomstig artikel 201 van het BWRO;
  5° De beslissingen die de gemachtigde ambtenaar neemt inzake stedenbouwkundige vergunningen
overeenkomstig de artikelen 178, § 1 en 178/2 van het BWRO;
  6° De beslissingen die de gemachtigde ambtenaar neemt inzake verkavelingsvergunningen overeenkomstig
artikel 178, § 1 van het BWRO;
  7° De beslissingen die de gemachtigde ambtenaar neemt inzake stedenbouwkundige vergunningen voor
schoolvoorzieningen, overeenkomstig artikel 197/13 van het BWRO;
  8° De beslissingen die de gemachtigde ambtenaar neemt inzake stedenbouwkundige attesten overeenkomstig
artikel 200 van het BWRO;
  9° De annulering, door de Regering, van de beslissingen die bedoeld worden in punt 1°, overeenkomstig artikel
162 van het BWRO;
  10° De annulering, door de Regering, van de beslissingen, bedoeld in punt 2°, overeenkomstig artikel 201 van
het BWRO;
  11° De beslissingen die de Regering neemt inzake de stedenbouwkundige vergunning en de
verkavelingsvergunning, overeenkomstig artikel 188/3 van het BWRO;
  12° De beslissingen die de Regering neemt inzake stedenbouwkundige vergunningen voor
schoolvoorzieningen, overeenkomstig artikel 197/15, § 4 van het BWRO.

  Art. 3.Onverminderd de BWRO-bepalingen moeten de bovenvermelde beslissingen de volgende vermeldingen
bevatten of ervan vergezeld worden :
  1° De identificatie van de aanvraag;
  2° De redenen in rechte en in feite die de beslissing rechtvaardigen;
  3° De voorwaarden en/of kosten die desgevallend gepaard gaan met de beslissing;
  4° De datum en de handtekening van de uitreikende overheid;
  5° De vermelding van de mogelijkheden tot beroep en van de termijn waarbinnen het beroep ingesteld kan
worden[1 ;]1
  [2 6° De verplichting tot aanplakking, voorzien in artikel 6, § 1, tweede lid.]2
  ----------
  (1)<BESL 2020/037 2020-06-10/02, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 17-06-2020> 
  (2)<BESL 2020-12-17/22, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 

  HOOFDSTUK III. - Informatie en terbeschikkingstelling van de beslissingen

  Art. 4.Dit hoofdstuk is van toepassing op de beslissingen, bedoeld in artikel 2 [1 , met uitzondering van de
beslissingen vermeld in ° 2, ° 4, ° 8 en ° 10]1.
  ----------
  (1)<BESL 2020-12-17/22, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 

  Art. 5. De in artikel 4 bedoelde beslissingen worden via elektronische weg betekend aan de overheden die
werden geraadpleegd in het kader van het onderzoek van de ermee samenhangende aanvraag, op het vooraf
meegedeelde mailadres of, bij het ontbreken hiervan, via een ter post aangetekende zending.
  Deze kennisgeving valt samen met de kennisgevingen, respectievelijk bedoeld in de artikelen 156, § 1, 161, § 1,
162, 178, § 1, 178/2, 188/3, 197/13 en 197/15 van het BWRO.

  Art. 6.§ 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, [1 ...]1 [1
gedurende minstens dertig dagen]1 gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is
en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.
  [2 Tijdens de bekendmaking van de beslissing op internet worden de volgende gegevens niet vrijgegeven:
   - de identiteit van de aanvrager;
   - de identiteit van de dossierbeheerder;
   - de identiteit van elke andere persoon dan de aanvrager of de dossierbeheerder die betrokken was bij de
behandeling van het dossier;
   - gegevens die het voorwerp uitmaken van een intellectueel eigendomsrecht of gegevens waarvan de
openbaarmaking een ernstig gevaar zou betekenen voor de openbare veiligheid, overeenkomstig artikel 12 van
het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de
openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.]2
  [2 Daarenboven dragen de vergunningverlenende overheden de aanvrager op om over te gaan tot een
bijkomende aanplakking van een mededeling, gedurende vijftien dagen, op het betrokken goed, op een plaats die
vanaf de openbare weg zichtbaar is. Er dient een bijkomende aanplakking, van dezelfde duur, van deze
mededeling te gebeuren aan de bestaande of toekomstige toegangen tot het betreffende goed die op de grens
tussen dit goed en de openbare weg liggen, of, indien er geen toegang tot dit goed is, op de muren en gevels
ervan aan de kant van de openbare weg.]2
  [2 De overheid die haar beslissing betekent, voegt bij haar verzending de aan te vullen en conform het tweede
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lid aan te plakken mededeling.]2
  [2 De mededeling die in het tweede lid bedoeld wordt, wordt opgesteld met een zwart lettertype van minstens
14 punten didot, op witte achtergrond en heeft het formaat DIN A3. Het wordt zo geplaatst dat het makkelijk
leesbaar is, op 1,50 meter hoogte, desnoods op een schutting of een paneel op een stok, en dient gedurende de
hele aanplakkingsperiode perfect zichtbaar en leesbaar te blijven.]2
  § 2. Deze mededeling bevat de volgende vermeldingen :
  1° het voorwerp en de inhoud van de beslissing;
  2° het adres en de openingsuren van het gemeentebestuur waar de beslissing ter inzage ligt;
  3° de website waarop de beslissing geraadpleegd kan worden;
  4° het adres van de overheid waar men verhaal kan indienen alsook de daarvoor geldende termijnen.
  § 3. De beslissing moet bij het gemeentebestuur geraadpleegd kunnen worden :
  1° elke dag van opening voor het publiek tussen 09.00 en 12.00 uur;
  2° ten minste één werkdag per week, eventueel op afspraak, 's avonds tot 20 uur, [2 behalve tussen 15 juli en
15 augustus]2.
  § 4. [2 De publicatie, bedoeld in § 1, eerste lid, gebeurt door de bedoelde gemeente(n)]2 binnen een termijn van
tien dagen, te tellen vanaf :
  1° de kennisgeving van de beslissing wanneer die wordt genomen door het college van burgemeester en
schepenen;
  2° de ontvangst, door het college van burgemeester en schepenen, van de beslissing in de andere gevallen;
  3° het verstrijken van de termijn die aan de uitreikende overheid wordt opgelegd om kennis te geven van haar
beslissing, wanneer het gebrek aan beslissing gelijkstaat met een beslissing van weigering.
  [2 De aanplakking, bedoeld in § 1, tweede lid, gebeurt door de aanvrager binnen een termijn van tien dagen, te
rekenen vanaf:
   1° de ontvangst van de beslissing;
   2° het verstrijken van de termijn, toegekend aan de vergunningverlenende overheid voor de betekening van
haar beslissing, indien het uitblijven van een beslissing geldt als weigeringsbeslissing;
   3° na het verstrijken van de aan de Regering toegekende termijn om haar beslissing te betekenen bij gebrek
aan een beslissing na een herinnering, overeenkomstig artikel 188/3, laatste lid van het BWRO. Als het gunstige
advies van het Stedenbouwkundig college daardoor als beslissing geldt, gaat de aanplakkingstermijn in van bij
ontvangst van de afgestempelde plannen.]2
  ----------
  (1)<BESL 2020/037 2020-06-10/02, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 17-06-2020> 
  (2)<BESL 2020-12-17/22, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 

  HOOFDSTUK IV. - Opheffingsbepalingen en slotbepalingen

  Art. 7. De volgende besluiten worden opgeheven :
  1° Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen
door het college van burgemeester en schepenen inzake stedenbouwkundige vergunningen en van de vorm van
de schorsing van deze beslissingen door de gemachtigde ambtenaar, zoals gewijzigd door het besluit van 23
september 1999;
  2° Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot bepaling van de vorm der
beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouwkundige vergunningen in uitvoering
van artikel 128 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de organisatie van de planning en de
stedenbouw;
  3° Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot bepaling van de vorm der
beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd
door een publiekrechtelijke rechtspersoon of betreffende werken van openbaar nut;
  4° Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot bepaling van de vorm der
beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen inzake stedenbouwkundige attesten en
van de vorm van de schorsing van deze beslissingen door de gemachtigde ambtenaar;
  5° Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot bepaling van de vorm der
beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouwkundige attesten in uitvoering van
artikel 128 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de organisatie van de planning en de
stedenbouw;
  6° Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 30 juli 1992 tot bepaling van de vorm der
beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouwkundige attesten aangevraagd door
een publiekrechtelijke rechtspersoon of betreffende werken van openbaar nut;
  7° Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 mei 1993 tot bepaling van de vorm der
beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen inzake verkavelingsvergunningen en
van de vorm van de schorsing van deze beslissingen door de gemachtigde ambtenaar, zoals gewijzigd door het
besluit van 23 september 1999;
  8° Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 mei 1993 tot bepaling van de vorm der
beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake verkavelingsvergunningen in uitvoering van artikel
128 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de organisatie van de planning en de stedenbouw;
  9° Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 mei 1993 tot bepaling van de vorm der
beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake verkavelingsvergunningen aangevraagd door een

Pagina 3 van 4 Copyright Belgisch Staatsblad 10-02-2021



publiekrechtelijke rechtspersoon.

  Art. 8. Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de bepalingen tot wijziging van Titel IV van het BWRO in
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. Het is van toepassing op alle beslissing die vanaf die datum genomen worden.

  Art. 9. Het lid van de regering bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
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