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Titel

18 OKTOBER 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de
handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het
voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de Dienst voor
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 29-07-2019, zijn verwerkt. 

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 29-10-2018 bladzijde : 82361

Inwerkingtreding : 01-01-2019

Inhoudstafel

HOOFDSTUK 1. - Definities 

Art. 1 

HOOFDSTUK 2. - Vrijstelling 

Art. 2-5

Tekst

HOOFDSTUK 1. - Definities

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit bedoelt men met:
  1° Rijbaan : het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht;
  2° BWRO : het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004;
  3° DBDMH : de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp opgericht bij
ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van een Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;
  4° Eengezinswoning : huis, appartement of geheel van lokalen, bestemd voor huisvesting die een verblijfeenheid
voor één enkel gezin vormen, uitgezonderd de collectieve woningen die gemeenschappelijke (eetzaal, salon,
keuken, ...) en privatieve (kamers, sanitaire voorzieningen) verblijflokalen omvatten, zoals rusthuizen, pensions,
studentenverblijven.

  HOOFDSTUK 2. - Vrijstelling

  Art. 2.De hierna opgesomde handelingen en werken zijn vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het
controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de DBDMH :
  1° de handelingen en werken die niet zijn vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning bij besluit van de
Regering, uitsluitend wegens hun niet-overeenstemmen met een bestemmingsplan, een stedenbouwkundige
verordening of een verkavelingsvergunning, of omdat ze betrekking hebben op een goed dat het voorwerp is
van een beschermingsmaatregel;
  2° de aanleg van groene ruimten;
  3° de aanleg van openbare ruimten met inbegrip van het stadsmeubilair, de straatkiosken en de toegevoegde
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constructies, met uitzondering van de kunstwerken die het verkeer over verschillende niveaus mogelijk maken;
en de weginrichtingen die het verkeer en de toegankelijkheid voor gebouwen wijzigen voor voertuigen van de
DBDMH alsook de toegang tot brandkranen, kranen voor waterleidingen en afsluitmembranen voor gasleidingen.
  Onder "wijzigingen van het verkeer voor de voertuigen van de DBDMH" wordt verstaan:
  a) de aanleg van nieuwe openbare wegen en de verlenging van bestaande openbare wegen;
  b) de aanleg van eigen beddingen voor het openbaar vervoer;
  c) de aanleg van openbare wegen die breedte van de rijbaan beperken tot minder dan 3,5 m;
  d) de vermindering van het aantal rijstroken
  e) de vermindering van de draaicirkel aan kruispunten met minder dan 11 meter binnenstraal;
  f) de wijziging van de rijrichting van openbare wegen in een eenrichtingsverkeer.
  g) De verlaging van de minimale vrije hoogte naar minder dan 4 m.
  Onder "wijziging van de toegankelijkheid voor gebouwen voor de voertuigen van de DBDMH " verstaat men een
toename van de afstand tussen de rijbaan en de voorgevel op meer dan 10m.
  4° de bouw, de verbouwingen en de wijzigingen van gebouwen die uitsluitend voor één eengezinswoning
bestemd zijn [1 ...]1;
  5° de hiernavolgende verbouwingen en wijzigingen die een gebouw ondergaan, met uitzondering van de in
bovengenoemd 4° bedoelde gebouwen :
  a) de buiten aanleggen die conform een bestemming van gebieden voor inspringstroken of voor koeren en
tuinen zijn, zoals de wegen, de terrassen, de omheiningen, evenals de plaatsing van voorzieningen voor
huishoudelijk, recreatief of decoratief gebruik;
  b) de constructie van een nevengebouw, vrijstaand van het hoofd- of de bijgebouwen en dat op een enkel
niveau is gebouwd waarvan de totale vloeroppervlakte minder bedraagt dan 100 m2;
  c) de plaatsing van buitenapparatuur zoals antennes, masten, pylonen, windmolens en andere, gelijkaardige
constructies;
  d) de plaatsing, tegen de gevel of op het dak, van gewone technische voorzieningen voor huishoudelijk gebruik
zoals schouwen of luchtkokers voor huishoudelijk gebruik, regenpijpen, markiezen, luiken;
  e) de vervanging van ramen, winkelramen, inkomdeuren, koets- en garagepoorten;
  f) de wijziging van de gevelbekledingen van lage gebouwen in de zin van het koninklijk besluit van 7 juli 19984 tot
vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen
moeten voldoen, voor zover deze wijzigingen, zelfs gedeeltelijk, de openingen niet verbergen, en met
uitzondering van de plaatsing of de wijziging van gordijngevels;
  g) de wijzigingen aan het dak voor zover de verhoging of de verlaging niet méér bedraagt dan 50 cm ten
hoogte van de gevel, de plaatsing van topvensters over maximum één niveau en de plaatsing van dakvensters,
glasramen of zonnecollectoren geplaatst in het dakvlak;
  h) de plaatsing van reclame-inrichtingen of uithangborden, van markiezen, luifels of kramen, voor zover ze,
zelfs niet gedeeltelijk, de openingen niet verbergen;
  i) de verbouwingswerken en aanpassingen aan het interieur, voor- zover zij geen wijzigingen inhouden van de
ontruimingswegen, de compartimentering van de ruimten of de door brandwanden afgebakende functies, het
aantal of de verdeling van de woningen wanneer het om een woonpand gaat, noch het aantal kamers wanneer
het een hotelinrichting betreft;
  j) de afbraakwerken van gebouwen;
  k) de seizoensgebonden dekkingsinstallaties van sportvelden;
  6° de bouw, de verbouwing of de wijziging van bijgebouwen over één enkel niveau of van veranda's tegen een
pand aangebouwd;
  7° De volgende wijzigingen van bestemming of van gebruik:
  a) de wijziging van de bestemming van een niet-bebouwd goed;
  b) de wijziging van de bestemming of van het gebruik van één of meerdere lokalen als één enkele
eengezinswoning [1 ;]1
  [1 c) De wijziging van de bestemming of van het gebruik van één of meerdere lokalen waarvan de
vloeroppervlakte van het geheel minder is dan 100 m2;]1
  [1 8° de aanleg, de heraanleg en uitbreiding van een balkon of van een terras ;
   9° het feit om een hoogstammige boom te vellen, te verplaatsen of te onderwerpen aan elke ingreep die de
overleving van de boom in het gedrang kan brengen in de zin van artikel 98, § 1, 8° van het BWRO:
   10° het feit om het silhouet te wijzigen van een boom die is ingeschreven op de bewaarlijst bedoeld in artikel
207 van het BWRO, in de zin van artikel 98, § 1, 8° /1 van het BWRO.]1
  ----------
  (1)<BESL 2019-07-09/05, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2019> 

  Art. 3. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2004 houdende vaststelling van de
handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het
voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de Dienst voor
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp wordt opgeheven.

  Art. 4. Onderhavig besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

  Art. 5. De Minister tot wiens bevoegdheden Ruimtelijke Ordening behoort is belast met de uitvoering van dit
besluit.
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