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Titel

10 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/037 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 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 

Nota : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij ORD 2020-12-04/04, art. 35

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 16-06-2020 bladzijde : 43485

Inwerkingtreding : 17-06-2020

Inhoudstafel

Art. 1-4

Tekst

Artikel 1. In artikel 3 van het 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, wordt het punt op het einde van 5°
vervangen door een kommapunt en wordt een 6° toegevoegd dat als volgt luidt:
  "6° De verplichting tot aanplakking, voorzien in artikel 6, § 1, tweede lid.".

  Art. 2. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt:
  1° § 1 wordt gewijzigd als volgt:
  In het eerste lid worden de woorden "gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze"
geschrapt;
  In het eerste lid worden de woorden "gedurende minstens dertig dagen" ingevoegd tussen de woorden
"bedoeld in artikel 2," en de woorden "gepubliceerd";
  Het tweede lid wordt als volgt vervangen:
  "Daarenboven gaat de aanvrager over 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.
  d) Tussen het huidige tweede en derde lid wordt een derde lid ingevoegd dat luidt als volgt:
  " De overheid die haar beslissing betekent, voegt bij haar verzending de aan te vullen en conform het tweede lid
aan te plakken mededeling."
  e) Het huidige derde lid wordt het vierde lid en wordt vervangen als volgt:
  "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. "
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  2° § 3 wordt als volgt gewijzigd:
  In 2° worden de woorden " behalve tussen 15 juli en 15 augustus" ingevoegd na de woorden "20 uur,".
  3° § 4 wordt als volgt gewijzigd:
  a) In het enige lid, dat het eerste lid wordt, worden de woorden "De aanplakking, bedoeld in § 1, gebeurt door
het college van burgemeester en schepenen" vervangen door de woorden "De publicatie, bedoeld in § 1, eerste
lid, gebeurt door de bedoelde gemeente(n)";
  Een tweede lid wordt ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "De aanplakking, bedoeld in § 1, tweede lid, gebeurt door de aanvrager binnen een termijn van achttien 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.".

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Het is van toepassing op de beslissingen die aangeplakt moeten worden tussen 16 juni 2020 en 31 december
2020.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Stedenbouw, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
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