
Zij is tevens bevoegd om het aantal erkende bedden te herzien op grond van het gemiddelde bezettingspercentage
van de bedden gedurende de drie kalenderjaren vóór deze inwerkingtreding.

Art. 31. De dagcentra voor bejaarden, die op de datum van inwerkingtreding van dit decreet werkzaam zijn
krachtens het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap, behouden hun erkenning bij wijze van
overgangsmaatregel tot 31 december 1998.

Art. 32. De Regering stelt de datum van inwerkingtreding van dit decreet vast.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 5 juni 1997.

De Minister-President van de Waalse Regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,
M. LEBRUN

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
B. ANSELME

De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Onderzoek, Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,
G. LUTGEN

De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid,
W. TAMINIAUX

De Minister van Technologische Ontwikkeling, Sport en Internationale Betrekkingen,
W. ANCION

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 31238]N. 97 — 1252
5 JUNI 1997. — Ordonnantie betreffende

de milieuvergunningen (1)

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij,
Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Definities en algemene bepalingen

Artikel 1

Grondwettelijke machtiging
Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39

van de Grondwet.

Artikel 2

Doelstellingen
Deze ordonnantie wil de bescherming waarborgen tegen elke vorm

van gevaar, hinder of ongemak die een inrichting of een activiteit,
rechtstreeks of indirect, zou kunnen veroorzaken ten opzichte van het
leefmilieu, de gezondheid en de veiligheid van de bevolking, met
inbegrip van elke persoon die zich binnen de ruimte van de inrichting
bevindt, zonder er als werknemer beschermd te kunnen zijn.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze ordonnantie, verstaat men onder :
1° inrichting : elke inrichting die door een natuurlijke persoon of door

een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon wordt uitge-
baat en waarvan de activiteit in een klasse is ondergebracht;
2° tijdelijke inrichting : elke inrichting die niet langer uitgebaat wordt

dan :
a) drie jaar, wanneer het gaat over een inrichting die nodig is voor een

bouwterrein;
b) drie maanden in de andere gevallen;
en waarvan de gevaren, de hinder of de nadelen beperkt zijn tot de

duur van de vergunning;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 31380]F. 97 — 1252
5 JUIN 1997. — Ordonnance

relative aux permis d’environnement (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Définitions et généralités

Article 1er

Habilitation constitutionnelle
La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la

Constitution.

Article 2

Objectifs
La présente ordonnance tend à assurer la protection contre les

dangers, nuisances ou inconvénients qu’une installation ou une activité
est susceptible de causer, directement ou indirectement à l’environne-
ment, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute
personne se trouvant à l’intérieur de l’enceinte d’une installation sans
pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.

Article 3

Définitions

Pour l’application de la présente ordonnance, on entend par :
1° installation : toute installation exploitée par une personne physi-

que ou morale, publique ou privée dont l’activité est classée;

2° installation temporaire : toute installation dont la durée d’exploi-
tation n’excède pas :
a) trois ans, s’il s’agit d’une installation nécessaire à un chantier de

construction;
b) trois mois, dans les autres cas;
et dont les dangers, nuisances ou inconvénients sont limités à la

durée du permis;

(1) Session ordinaire 1996-1997 : (1) Gewone zitting 1996-1997 :
Documents du Conseil.—A-138/1 : Projet d’ordonnance. — A-138/2 :

Rapport. — A-138/3 : Amendements après rapport.
Documenten van de Raad. — A-138/1 : Ontwerp van ordonnantie. —

A-138/2 : Verslag. — A-138/3 : Amendementen na verslag.
Compte rendu intégral. — Discussion : séances des 29 et 30 mai 1997. —

Adoption : séance du 30 mai 1997.
Volledig verslag. — Bespreking : vergaderingen van 29 en

30 mei 1997. — Aanneming : vergadering van 30 mei 1997.
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3° mobiele inrichting : een inrichting die gemakkelijk verplaatsbaar is
om op verschillende sites te worden uitgebaat;
4° uitbating : de vestiging, de indienststelling, de instandhouding,

het gebruik of het onderhoud van een inrichting, alsook elke vorm van
emissie afkomstig van een inrichting;
5° project : de inrichting waarvoor een aangifte, een aanvraag om een

milieu-attest of milieuvergunning wordt ingediend;
6° gemengd project : een project waarvoor op het ogenblik van de

indiening ervan tegelijkertijd een milieuvergunning betreffende een
inrichting van klasse I.A of I.B en een stedenbouwkundige vergunning
nodig is;

7° dossier :
a) de aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning en de

aanvullingen die in de loop van het onderzoek van de aanvraag door
de aanvrager zijn aangebracht;
b) alle stukken die door het bestuur naar aanleiding van het

onderzoek van de aanvraag worden opgesteld;
8° aanvrager : de natuurlijke persoon of de publiekrechtelijke of

privaatrechtelijke rechtspersoon die een milieu-attest of milieuvergun-
ning aanvraagt;

9° uitbater : elke persoon die een inrichting uitbaat of voor wiens
rekening een inrichting wordt uitgebaat;
10° Instituut : Brussels Instituut voor Milieubeheer;
11° bevoegde overheid : de overheid die gemachtigd is om een

milieu-attest of milieuvergunning uit te reiken;
12° overlegcommissie : de territoriaal bevoegde commissie opgericht

bij artikel 11 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende
organisatie van de planning en de stedenbouw;
13° openbaar onderzoek : de maatregelen waarvan de nadere regels

vastgesteld zijn in artikel 8 van de ordonnantie van 29 augustus 1991
houdende organisatie van de planning en de stedenbouw;
14° speciale regelen van openbaarmaking : de procedure bepaald in

de artikelen 113 en 114 van de ordonnantie van 29 augustus 1991
houdende organisatie van de planning en de stedenbouw;

15° effecten van een project : de rechtstreekse en indirecte, tijdelijke,
toevallige en permanente effecten op korte en lange termijn van een
project op :
a) de mens, de fauna en de flora;
b) de bodem, het water, de lucht, het klimaat, de geluidsomgeving en

het landschap;
c) de stedenbouw en het onroerend erfgoed;
d) de globale mobiliteit;
e) het sociale en economische vlak;
f) de wisselwerking tussen deze factoren;

16° definitieve beslissing : een beslissing is definitief wanneer alle in
deze ordonnantie of in de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende
organisatie van de planning en de stedenbouw voorziene administra-
tieve beroepen of termijnen om ze in te stellen, zijn uitgeput.

Artikel 4

Klassen van inrichtingen

De inrichtingen worden in vier klassen ingedeeld naargelang de aard
en de omvang van het gevaar en de hinder die zij zouden kunnen
veroorzaken : de klassen I.A, I.B, II en III.
De lijst der inrichtingen van klasse I.Awordt vastgelegd bij wege van

ordonnantie.

De lijst van de inrichtingen van de klassen I.B, II en III wordt door de
Regering vastgelegd.
Onverwijld wordt het ontwerp van besluit aan de Brusselse Hoofd-

stedelijke Raad door de Regering overgezonden. Het advies van de
Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wordt hier bijgevoegd.

Artikel 5

Bevoegde ambtenaren

De Regering stelt de leidinggevende ambtenaren van het Instituut
aan die gemachtigd zijn de milieu-attesten en milieuvergunningen af te
geven.

3° installation mobile : une installation qui peut être aisément
déplacée pour être exploitée sur des sites différents;
4° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en

service, l’utilisation ou l’entretien d’une installation, ainsi que tout rejet
de substances en provenance d’une installation;
5° projet : l’installation pour laquelle est introduite une déclaration,

une demande de certificat ou de permis d’environnement;
6° projet mixte : un projet qui, au moment de son introduction,

requiert à la fois un permis d’environnement relatif à une installation
de classe I.A ou I.B et un permis d’urbanisme;

7° dossier :
a) la demande de certificat ou de permis d’environnement et les

compléments qui sont apportés par le demandeur en cours d’instruc-
tion de la demande;
b) tous les documents qui sont élaborés par l’administration à

l’occasion de l’instruction de la demande;
8° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée

qui introduit une demande de certificat ou de permis d’environnement;

9° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le
compte de laquelle une installation est exploitée;
10° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement;
11° autorité compétente : l’autorité habilitée à délivrer un certificat ou

un permis d’environnement;
12° commission de concertation : la commission territorialement

compétente créée par l’article 11 de l’ordonnance du 29 août 1991
organique de la planification et de l’urbanisme;
13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à

l’article 8 de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification
et de l’urbanisme;
14° mesures particulières de publicité : les mesures visées aux articles

113 et 114 de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification
et de l’urbanisme;

15° incidences d’un projet : les effets directs et indirects, à court terme
et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d’un projet sur :

a) l’être humain, la faune et la flore;
b) le sol, l’eau, l’air, le climat, l’environnement sonore et le paysage;

c) l’urbanisme et le patrimoine immobilier;
d) la mobilité globale;
e) les domaines social et économique;
f) l’interaction entre ces facteurs;

16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les
recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente
ordonnance ou par l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la
planification et de l’urbanisme ou les délais pour les intenter sont
épuisés.

Article 4

Classes d’installations

Les installations sont réparties en quatre classes en fonction de la
nature et de l’importance des dangers et nuisances qu’elles sont
susceptibles de causer : les classes I.A, I.B, II et III.
La liste des installations de classe I.A, est fixée par ordonnance.

La liste des installations de classes I.B, II et III est arrêtée par le
Gouvernement.
Le Gouvernement communique sans délai le projet d’arrêté au

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Il y joint l’avis du Conseil
de l’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 5

Fonctionnaires compétents

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires responsables de l’Insti-
tut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d’environne-
ment.
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Artikel 6

Uitbatingsvoorwaarden

§ 1. - De Regering stelt elke bepaling vast die van toepassing is op
elke inrichting of categorie van inrichtingen, om de bescherming van
het leefmilieu, de gezondheid of de veiligheid overeenkomstig artikel 2
te waarborgen.
Hiertoe kan zij :
1° een categorie van bepaalde inrichtingen of bepaalde aspecten van

een categorie van inrichtingen verbieden;
2° alle reglementeringen of algemene voorwaarden vaststellen

betreffende de uitbating van inrichtingen.
§ 2. - Vóór de inschrijving van een inrichting in klasse III, kan de

Regering de algemene uitbatingsvoorwaarden van deze categorie van
inrichtingen bepalen overeenkomstig paragraaf 1, 2°.
De gemeente die een voorafgaande aangifte ontvangt, kan tevens

bijzondere uitbatingsvoorwaarden opleggen, rekening houdende met
de bijzondere eigenschappen en de omgeving van een bepaalde
inrichting en overeenkomstig artikel 68.

Artikel 7

Handelingen onderworpen aan een vergunning en een aangifte
§ 1. - De volgende handelingen zijn onderworpen aan een milieuver-

gunning wanneer ze betrekking hebben op de inrichtingen van klasse
I.A, I.B en II :

1° de uitbating van een inrichting;
2° de verplaatsing van een inrichting;
3° het opstarten van een inrichting waarvan de vergunning niet

binnen de overeenkomstig artikel 59 voorgeschreven termijn werd
gebruikt;
4° het heropstarten van een inrichting waarvan de uitbating gedu-

rende twee opeenvolgende jaren werd onderbroken;
5° het voortzetten van de uitbating van een inrichting waarvan de

vergunning is vervallen;
6° het voortzetten van de uitbating van een niet aan een vergunning

onderworpen inrichting die thans in een klasse is opgenomen.
De krachtens het eerste lid, 6° vereiste vergunning voor de exploitatie

van een inrichting moet uiterlijk binnen zes maanden na de inwerking-
treding van het besluit tot indeling van de inrichting aangevraagd
worden. De uitbating kan gedurende die termijn zonder vergunning
voortgezet worden tot de beslissing over de vergunningsaanvraag ter
kennis wordt gebracht.

§ 2. - Een milieuvergunning kan eveneens worden vereist indien :

1° de verbouwing of de uitbreiding van de toegelaten inrichting de
toepassing met zich brengt van een nieuwe rubriek op de lijst van de
ingedeelde inrichtingen of van die aard is dat de gevaren, de hinder of
de ongemakken die inherent zijn aan de toegelaten inrichting, toene-
men;
2° de vernietiging of het buiten gebruik stellen van de toegelaten

inrichting het gevolg zijn van gevaren, hinder of ongemakken die
voortkomen uit de uitbating en waarmee geen rekening werd gehou-
den bij de afgifte van de oorspronkelijke vergunning.
Vóór elke verbouwing of uitbreiding van een inrichting naar

aanleiding van de wijziging van een van de elementen in de
vergunningsaanvraag, met uitzondering van artikel 10, 1° en 2°, en
voorafgaand aan het heropstarten van een vernielde inrichting of een
inrichting die tijdelijk wegens uitbatingsredenen buiten gebruik werd
gesteld, moet de uitbater de bevoegde overheid per aangetekende brief
op de hoogte stellen van deze omstandigheden.
Binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving, zal de

bevoegde overheid bepalen of een aanvraag om een milieuvergunning
moet worden ingediend.

§ 3. - De volgende handelingen worden onderworpen aan een
voorafgaande aangifte, wanneer zij inrichtingen betreffen van
klasse III :
1° de uitbating van een inrichting;
2° de verplaatsing van een inrichting;

Article 6

Conditions d’exploitation

§ 1er. - Le Gouvernement arrête toute disposition applicable à
l’ensemble des installations ou à des catégories d’installations, en vue
d’assurer la protection de l’environnement, de la santé ou de la sécurité
conformément à l’article 2.
A cette fin, il peut :
1° interdire une catégorie d’installations déterminées, ou des aspects

déterminés d’une catégorie d’installations;
2° arrêter toute prescription ou condition générale d’exploitation

d’installations.
§ 2. - Préalablement à l’inscription d’une installation en classe III, le

Gouvernement peut définir les conditions générales d’exploitation de
cette catégorie d’installations conformément au paragraphe 1er, 2°.
La commune destinataire d’une déclaration préalable peut également

imposer des conditions particulières d’exploitation compte tenu des
caractéristiques et de l’environnement propres à une installation
déterminée et conformément à l’article 68.

Article 7

Actes soumis à permis et à déclaration
§ 1er. - Les actes suivants sont soumis à un permis d’environnement

lorsqu’ils concernent des installations de classes I.A, I.B et II :

1° l’exploitation d’une installation;
2° le déplacement d’une installation;
3° la mise en exploitation d’une installation dont le permis n’a pas été

mis en œuvre dans le délai prescrit conformément à l’article 59;

4° la remise en exploitation d’une installation dont l’exploitation a été
interrompue pendant deux années consécutives;
5° la poursuite de l’exploitation d’une installation dont le permis

arrive à échéance;
6° la poursuite de l’exploitation d’une installation non soumise à

permis qui vient à être intégrée dans une classe.
Le permis requis en vertu de l’alinéa 1er, 6° doit être demandé au plus

tard dans les six mois de l’entrée en vigueur de l’arrêté classant
l’installation dans la liste. L’exploitation peut être poursuivie sans
permis pendant ce délai et jusqu’à notification de la décision portant la
demande de permis.

§ 2. - Un permis d’environnement peut également être requis
lorsque :
1° la transformation ou l’extension de l’installation autorisée entraı̂ne

l’application d’une nouvelle rubrique de la liste des établissements
classés ou est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou
inconvénients inhérents à l’installation autorisée;

2° la destruction ou la mise hors d’usage de l’installation autorisée
résulte de dangers, nuisances ou inconvénients générés par l’exploita-
tion qui n’ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis
initial.
Préalablement à toute transformation ou extension d’une installation

résultant de la modification d’un des éléments contenu dans la
demande de permis, sauf en ce qui concerne l’article 10, 1° et 2°, et
préalablement à toute remise en exploitation d’une installation détruite
ou mise temporairement hors d’usage par une cause résultant de
l’exploitation, l’exploitant notifie par lettre recommandée ces circons-
tances à l’autorité compétente.
Dans le mois qui suit la réception de cette notification, l’autorité

compétente détermine si une demande de permis d’environnement
doit être introduite.

§ 3. - Les actes suivant sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils
concernent des installations de classe III :

1° l’exploitation d’une installation;
2° le déplacement d’une installation;
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3° het heropstarten van een inrichting waarvan de uitbating gedu-
rende twee opeenvolgende jaren werd onderbroken;
4° het voortzetten van de uitbating van een niet aan een aangifte

onderworpen inrichting die thans is opgenomen in de lijst; de aangifte
die in dit geval is vereist, moet uiterlijk binnen zes maanden na
inwerkingtreding van het besluit tot indeling van de inrichting in een
klasse worden verstuurd; de uitbating kan zonder voorafgaande
aangifte gedurende deze termijn worden voortgezet;
5° de verbouwing of de uitbreiding van een inrichting die aan een

aangifte is onderworpen voor zover zij niet tot gevolg heeft dat de
inrichting in een hogere klasse moet worden ondergebracht;
6° het heropstarten van de uitbating van een vernielde inrichting of

een inrichting die tijdelijk buiten gebruik werd gesteld.

Artikel 8

Milieu-attest
Een milieu-attest kan worden aangevraagd voor de inrichtingen van

klasse I.A en I.B. Het houdt geen vrijstelling in van het verkrijgen van
de milieuvergunning.
Onder voorbehoud van de resultaten van het grondige onderzoek

dat zou plaatsvinden indien een dergelijke vergunningsaanvraag zou
worden ingediend, bepaalt het milieu-attest in hoeverre en onder welke
voorwaarden een milieuvergunning voor de in de aanvraag bedoelde
inrichting mag worden afgegeven. De in het milieu-attest gestelde
voorwaarden zijn de basisvoorwaarden waardoor de gevaren, hinder
of ongemakken veroorzaakt door de inrichting kunnen worden voor-
komen, verminderd of verholpen.
Het akkoord en de voorwaarden vastgesteld in het milieu-attest,

blijven twee jaar geldig na afgifte van het attest, tenzij ze :
a) ofwel niet meer conform de toe te passen dwingende bepalingen

zijn, welk ook het juridisch instrument is dat hen vermeldt;
b) ofwel geen specifieke aangepaste maatregelen inhouden of niet

meer inhouden om gevaren, hinder of ongemakken te voorkomen, te
verminderen of te verhelpen, met inbegrip van de aanwending van de
beste beschikbare technologiën.

Artikel 9

Vormen van de geschreven mededelingen
Alle stukken en alle documenten worden bij ter post aangetekend

schrijven verzonden of per bode bezorgd tegen een afgifte- of
ontvangbewijs.

TITEL II. - Indiening en onderzoek van de aanvragen
om een milieu-attest en een milieuvergunning

HOOFDSTUK I. - Bepalingen die gelden voor alle inrichtingen
of voor verschillende klassen van inrichtingen

Afdeling 1. - Aanvragen om een milieu-attest en een milieuvergunning

Artikel 10

Inhoud van de aanvraag
De aanvraag om een milieu-attest of een milieuvergunning bevat de

volgende gegevens :
1° als de aanvrager een natuurlijke persoon is : zijn naam, voornaam

en woonplaats; als het om een rechtspersoon gaat : de naam van de
firma of van de vennootschap, de rechtsvorm, het adres van de zetel
van de vennootschap, alsook de hoedanigheid van de ondertekenaar
van de aanvraag;
2° de beschrijving van de plaats waar het project gepland is en van de

directe omgeving, met name met behulp van plannen;
3° de voorstelling van het project of, voor een attestaanvraag, de

voorstelling van de voornaamste bestanddelen ervan, met name met
behulp van plannen;
4° in geval van een gemengd project, een afschrift van het aanvraag-

formulier voor een stedenbouwkundig attest of een stedenbouwkun-
dige vergunning.
De Regering kan de gegevens die moeten worden vermeld in de

aanvragen om eenmilieu-attest of eenmilieuvergunning nader omschrij-
ven en aanvullen. Zij bepaalt de vorm van de aanvraag.

Artikel 11

Technische en geografische uitbatingseenheid
Wanneer verschillende inrichtingen een technische en geografische

uitbatingseenheid vormen, dienen zij het voorwerp uit te maken van
één enkele aangifte of één enkele aanvraag om een milieu-attest of een
milieuvergunning.

3° la remise en exploitation d’une installation dont l’exploitation a été
interrompue pendant deux années consécutives;
4° la poursuite de l’exploitation d’une installation non soumise à

déclaration qui vient à être intégrée dans la liste; la déclaration requise
dans ce cas doit être envoyée au plus tard dans les six mois de l’entrée
en vigueur de l’arrêté classant l’installation dans la liste; l’exploitation
peut être poursuivie sans déclaration préalable pendant ce délai;

5° la transformation ou l’extension d’une installation soumise à
déclaration pour autant qu’elle n’entraı̂ne pas le passage de l’installa-
tion à la classe supérieure;
6° la remise en exploitation d’une installation détruite ou mise

temporairement hors d’usage.

Article 8

Certificat d’environnement
Un certificat d’environnement peut être demandé pour les installa-

tions de classe I.A et I.B. Il ne dispense pas de l’obtention du permis
d’environnement.
Sous réserve des résultats de l’instruction approfondie à laquelle il

serait procédé si une telle demande de permis était introduite, le
certificat d’environnement détermine dans quelle mesure et à quelles
conditions un permis d’environnement peut être délivré pour l’instal-
lation visée par la demande. Les conditions fixées dans le certificat
d’environnement sont les conditions de base permettant d’éviter les
dangers, nuisances ou inconvénients de l’installation, de les réduire ou
d’y remédier.
L’accord et les conditions qu’il fixe restent valables pendant deux ans

à dater de sa délivrance à moins :
a) soit qu’ils ne soient plus conformes aux dispositions impératives

applicables, quel que soit l’instrument juridique qui les énonce;
b) soit qu’ils ne comportent pas ou ne comportent plus les mesures

spécifiques appropriées pour éviter les dangers, nuisances ou inconvé-
nients, pour les réduire ou y remédier, y compris l’utilisation des
meilleures technologies disponibles.

Article 9

Formes des communications écrites
Toutes pièces et tous documents sont envoyés sous pli recommandé

à la poste ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt ou un
reçu.

TITRE II. - De l’introduction et de l’instruction
des demandes de certificat et de permis d’environnement

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à toutes les classes d’installations
ou à plusieurs classes d’installations

Section 1re. - Des demandes de certificat et de permis d’environnement

Article 10

Contenu de la demande
La demande de certificat ou de permis d’environnement contient les

indications suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et

domicile; s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa
raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que
la qualité du signataire de la demande;

2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs
abords, notamment à l’aide de plans;
3° la présentation du projet ou, pour une demande de certificat, la

présentation de ses principaux éléments constitutifs, notamment à
l’aide de plans;
4° en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de

certificat ou de permis d’urbanisme.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à
mentionner dans la demande de certificat ou de permis d’environne-
ment. Il détermine la forme de la demande.

Article 11

Unité technique et géographique d’exploitation
Lorsque plusieurs installations constituent une unité technique et

géographique d’exploitation, elles doivent faire l’objet d’une déclara-
tion unique ou d’une demande unique de certificat ou de permis
d’environnement.
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Als de inrichtingen tot verschillende klassen behoren, wordt de
aanvraag ingediend en onderzocht volgens de regels die van toepas-
sing zijn op de inrichting van de meest strikte klasse.

Artikel 12

Gemengd project
In geval van een gemengd project :
1° moeten de aanvragen om een stedenbouwkundig attest of

stedenbouwkundige vergunning en een milieu-attest of -vergunning
tegelijkertijd worden ingediend, ofwel in de vorm van een milieu-attest
en een stedenbouwkundig attest, ofwel in de vorm van een milieuver-
gunning en een stedenbouwkundige vergunning;

2° is het dossier van de aanvraag om een milieu-attest of
-vergunning onvolledig indien geen overeenkomstige aanvraag om een
stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning werd
ingediend;

3° maken de aanvragen om een stedenbouwkundig attest of
stedenbouwkundige vergunning en een milieu-attest of -vergunning,
naargelang het geval, het voorwerp uit van een voorbereidende nota op
de effectenstudie, een bestek, een effectenverslag of een studie van
enige effecten;

4° worden de aanvragen om een milieu-attest of -vergunning en een
stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning tegelij-
kertijd door de bevoegde overheid voor advies voorgelegd aan de
personen of diensten die worden geraadpleegd krachtens artikel 13,
wanneer de geraadpleegde personen of diensten dezelfde zijn in de
twee procedures;

5° worden de aanvragen om een stedenbouwkundig attest of een
stedenbouwkundige vergunning en een milieu-attest of milieuvergun-
ning samen onderworpen aan de speciale regelen van openbaarma-
king;

6° gaan de bevoegde overheden, krachtens deze ordonnantie en de
ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de
planning en de stedenbouw, gezamenlijk over tot het onderzoek van de
aanvragen om een stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige
vergunning en een milieu-attest of milieuvergunning; de Regering legt
de regels vast van deze samenwerking;

7° worden het milieu-attest of de milieuvergunning geschorst zolang
geen definitief stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige ver-
gunning werd verkregen;

8° houdt de definitieve beslissing tot weigering van het stedenbouw-
kundig attest of de stedenbouwkundige vergunning van rechtswege de
nietigheid in van het milieu-attest of de milieuvergunning;

9° begint de vervaltermijn enkel te lopen vanaf het ogenblik waarop
de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunninghouder
wordt uitgereikt;
10° wordt door het Instituut een afschrift van alle administratieve

stukken of documenten aan de aanvrager gestuurd en tegelijkertijd ook
aan de overheid die bevoegd is krachtens de ordonnantie van
29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de
stedenbouw;
11° mag een ontvangbewijs van het dossier van de aanvraag om een

milieu-attest of milieuvergunning niet worden afgegeven bij gebrek aan
het ontvangbewijs van de aanvraag om een stedenbouwkundig attest
of stedenbouwkundige vergunning.

Artikel 13

Geraadpleegde administraties en instanties
De Regering wijst de administraties of instanties aan waarvan het

advies is vereist in de loop van het onderzoek van de aanvragen om een
milieu-attest of een milieuvergunning. Zij legt de raadplegingsproce-
dure vast.
Wanneer bij de aanvraag om een milieu-attest of een milieuvergun-

ning de betrokken administraties of instanties worden geraadpleegd,
worden de adviezen aan de bevoegde overheid meegedeeld :
1° binnen 60 dagen na het doorgeven van het dossier aan de

geraadpleegde administraties en instanties voor de inrichtingen van
klasse I.A en I.B;
2° binnen 30 dagen na het doorgeven van het dossier aan de

geraadpleegde administraties en instanties voor de inrichtingen van
klasse II.
Zodra deze termijnen zijn verstreken, worden de adviezen geacht

gunstig te zijn en wordt de procedure voortgezet.
De adviezen maken integraal deel uit van het dossier.

Si ces installations relèvent de classes différentes, la demande est
introduite et instruite selon les règles applicables à l’installation de la
classe la plus stricte.

Article 12

Projet mixte
En cas de projet mixte :
1° les demandes de certificat ou de permis d’urbanisme et

d’environnement doivent être introduites simultanément soit sous
forme de certificat d’environnement et de certificat d’urbanisme, soit
sous forme de permis d’environnement et de permis d’urbanisme;

2° le dossier de demande de certificat ou de permis d’environnement
est incomplet en l’absence d’introduction de la demande de certificat ou
de permis d’urbanisme correspondant;

3° les demandes de certificat ou de permis d’urbanisme et
d’environnement font l’objet, selon les cas, d’une note préparatoire à
l’étude d’incidences, d’un cahier des charges, d’un rapport d’incidences
ou d’une étude d’incidences uniques;

4° les demandes de certificat ou de permis d’urbanisme et
d’environnement sont soumises simultanément par l’autorité compé-
tente pour avis aux personnes ou services consultés en vertu de
l’article 13 lorsque les personnes ou services consultés sont communs
aux deux procédures;

5° les demandes de certificat ou de permis d’urbanisme et
d’environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de
publicité;

6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et
de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l’urbanisme, procèdent en commun à l’examen des demandes de
certificat ou de permis d’urbanisme et d’environnement; le Gouverne-
ment règle les modalités de cette collaboration;

7° le certificat ou le permis d’environnement est suspendu tant qu’un
certificat ou un permis d’urbanisme définitif n’a pas été obtenu;

8° la décision définitive refusant le certificat ou le permis d’urba-
nisme emporte caducité de plein droit du certificat ou du permis
d’environnement;

9° le délai de péremption ne commence à courir qu’à partir de la
délivrance du permis d’urbanisme au titulaire du permis d’environne-
ment;
10° une copie de toutes les pièces ou documents administratifs

adressés au demandeur par l’Institut est simultanément envoyée par
celui-ci à l’autorité compétente en vertu de l’ordonnance du
29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme;

11° un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de
permis d’environnement ne peut être délivré en l’absence de l’accusé de
réception de la demande de certificat ou de permis d’urbanisme.

Article 13

Administrations et instances consultées
Le Gouvernement désigne les administrations ou les instances dont

l’avis est requis au cours de l’instruction des demandes de certificat ou
de permis d’environnement. Il détermine la procédure de consultation.

Lorsque la demande de certificat ou de permis d’environnement
donne lieu à la consultation d’administrations ou d’instances concer-
nées, les avis sont communiqués à l’autorité compétente :
1° dans les 60 jours de la transmission du dossier aux administrations

et instances consultées pour les installations de classe I.A et I.B;

2° dans les 30 jours de la transmission du dossier aux administrations
et instances consultées pour les installations de classe II.

Passé ces délais, les avis sont réputés favorables et la procédure est
poursuivie.
Les avis font partie intégrante du dossier.
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Afdeling 2. - Vergunningen en attesten aangevraagd
door een publiekrechtelijke rechtspersoon

of betreffende inrichtingen van openbaar nut

Artikel 14

Indiening van de aanvraag
Het milieu-attest of de milieuvergunning wordt afgegeven door het

Instituut indien de aanvraag van een publiekrechtelijke rechtspersoon
komt of indien het gaat om de vestiging van inrichtingen van openbaar
nut. De Regering bepaalt de lijst van de publiekrechtelijke rechtsperso-
nen die bedoeld worden in dit lid.
De aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning kan bij het

Instituut worden ingediend. Er wordt dadelijk een indieningsbewijs
afgegeven. De aanvraag kan eveneens gericht worden aan het Instituut
met een ter post aangetekende brief.
Wanneer het dossier volledig is, verricht het Instituut binnen twintig

dagen na ontvangst van de aanvraag de volgende handelingen :
1° het bezorgt de aanvrager een ontvangbewijs vergezeld van het

dossiernummer en de gegevens van de ambtenaar die het dossier
behandelt;
2° het stuurt een afschrift van het volledige dossier door aan de

personen of diensten die krachtens artikel 13 worden geraadpleegd.
Indien het dossier onvolledig is, brengt het Instituut de aanvrager

hiervan op de hoogte, onder dezelfde voorwaarden, en vermeldt het de
ontbrekende documenten en inlichtingen. Binnen twintig dagen na
ontvangst hiervan, verricht het Instituut de in het derde lid aangegeven
handelingen.
Indien de in het derde lid, 1° bedoelde kennisgeving niet binnen de

voorgeschreven termijn gebeurt, richt de aanvrager een afschrift van
het dossier aan de personen en diensten die krachtens artikel 13 een
advies moeten verstrekken. De verzendingsdatum van het afschrift van
het dossier dient als aanvangsdatum voor de berekening van de
proceduretermijnen.
In geval van een gemengd project, gaan het Instituut en de

gemachtigde ambtenaar bedoeld in artikel 139 van de ordonnantie van
29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de
stedenbouw, gezamenlijk over tot het onderzoek van de attest- of
vergunningsaanvragen. De Regering regelt de wijze waarop deze
samenwerking gebeurt.

Artikel 15

Onderzoeksprocedure
Voor de aanvragen om een milieu-attest of -vergunning betreffende

een inrichting van klasse I.A of klasse I.B, wordt de procedure
voortgezet overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II en van
hoofdstuk III van titel II.

Artikel 16

Speciale regelen van openbaarmaking voor een inrichting van klasse II

Voor de aanvraag om een vergunning betreffende een inrichting van
klasse II, wanneer het dossier volledig is, stelt het Instituut, binnen tien
dagen na ontvangst van de aanvraag, volgende handelingen :
1° het bezorgt de aanvrager een ontvangbewijs vergezeld van het

dossiernummer en de gegevens van de beambte die het dossier
behandelt;
2° het verstuurt een afschrift van het volledige dossier aan de

krachtens artikel 13 geraadpleegde personen of diensten.
Indien het dossier onvolledig is, brengt het Instituut de aanvrager

hiervan op de hoogte, onder dezelfde voorwaarden, en vermeldt het de
ontbrekende documenten en inlichtingen. Binnen tien dagen na
ontvangst hiervan stelt het Instituut de in het eerste lid aangegeven
handelingen.
Het Instituut stuurt, gelijktijdig met de verzending van het ontvang-

bewijs aan de aanvrager, het volledige dossier aan het college van
burgemeester en schepenen om het voor openbaar onderzoek voor te
leggen.
Indien de in het eerste lid, 1° bedoelde kennisgeving niet binnen de

voorgeschreven termijn gebeurt, richt de aanvrager een afschrift van
het dossier aan de personen en diensten die krachtens artikel 13 een
advies moeten verstrekken, en aan het college van burgemeester en
schepenen. De verzendingsdatum van het afschrift van het dossier
dient als aanvangsdatum voor de berekening van de procedure-
termijnen.

Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne
de droit public ou relatifs à des installations d’utilité publique

Article 14

Introduction de la demande
Le certificat ou le permis d’environnement est délivré par l’Institut

lorsqu’il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu’il
concerne l’établissement d’installations d’utilité publique. Le Gouver-
nement détermine la liste des personnes de droit public visées au
présent alinéa.
La demande de certificat ou de permis d’environnement peut être

déposée à l’Institut. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le
champ. La demande peut également être adressée à l’Institut par envoi
recommandé à la poste.
Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception de

la demande, l’Institut accomplit les actes suivants :
1° il communique au demandeur un accusé de réception accompagné

du numéro de dossier et des coordonnées de l’agent traitant;

2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou
services consultés en vertu de l’article 13.
Lorsque le dossier n’est pas complet, il informe le demandeur dans

les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements
manquants. Dans les vingt jours de la réception de ceux-ci, l’Institut
accomplit les actes indiqués à l’alinéa 3.

En l’absence de la notification visée à l’alinéa 3, 1° dans le délai
prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et
services consultés en vertu de l’article 13. La date d’envoi de la copie du
dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.

En cas de projet mixte, l’Institut et le fonctionnaire délégué visé à
l’article 139 de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la
planification et de l’urbanisme procèdent en commun à l’examen des
demandes de certificat ou de permis. Le Gouvernement règle les
modalités pratiques de cette collaboration.

Article 15

Procédure d’instruction
Pour les demandes de certificat ou de permis d’environnement

relatives à une installation de classe I.A ou de classe I.B, la procédure se
poursuit conformément aux dispositions du chapitre II et du chapitre
III du titre II.

Article 16

Mesures particulières de publicité pour une installation de classe II

Pour la demande de permis relative à une installation de classe II,
lorsque le dossier est complet, dans les dix jours de la réception de la
demande, l’Institut accomplit les actes suivants :
1° il communique au demandeur un accusé de réception accompagné

du numéro de dossier et des coordonnées de l’agent traitant;

2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou
services consultés en vertu de l’article 13.
Lorsque le dossier n’est pas complet, il informe le demandeur dans

les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements
manquants. Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l’Institut
accomplit les actes indiqués au 1er alinéa.

L’Institut transmet, simultanément à l’envoi de l’accusé de réception
expédié au demandeur, le dossier complet au Collège des bourgmestre
et échevins en vue de le soumettre à l’enquête publique.

En l’absence de la notification visée au 1er alinéa, 1° dans le délai
prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et
services consultés en vertu de l’article 13 et au Collège des bourgmestre
et échevins. La date d’envoi de la copie du dossier sert de point de
départ au calcul des délais de procédure.
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Wanneer een project het voorwerp uitmaakt van een aanvraag om
een milieuvergunning en een aanvraag om een stedenbouwkundige
vergunning die speciale regelen van openbaarmaking vereisen, kan het
college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde de twee
aanvragen gelijktijdig aan hetzelfde openbaar onderzoek onderwerpen.

Artikel 17

Afgifte van de milieuvergunning van klasse II
Het Instituut geeft de milieuvergunning betreffende een inrichting

van klasse II af en betekent zijn beslissing aan de aanvrager binnen
80 dagen na de datum van het ontvangbewijs van de aanvraag of, bij
gebrek hieraan, na het versturen van het afschrift van het dossier, zoals
voorgeschreven in artikel 16, vierde lid.
Het uitblijven van een beslissing betekend binnen deze termijn, komt

neer op een weigering van de vergunning.

HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende de inrichtingen van klasse I.A.

Afdeling 1. - Indiening van de aanvraag

Artikel 18

Inhoud van de aanvraag

§ 1. - De aanvraag om een milieu-attest of -vergunning bevat de
gegevens die vereist zijn overeenkomstig artikel 10, alsook een
voorbereidende nota op de effectenstudie.
§ 2. - De voorbereidende nota bestaat ten minste uit de volgende

elementen :
1° de verantwoording van het project, de beschrijving van de

doelstellingen en het tijdschema voor de uitvoering;
2° de aanduiding van de elementen en het geografische gebied

waarvoor het project gevolgen kan hebben;
3° een eerste inventaris van de voorspelbare effecten van het project

en van het bouwterrein;
4° de opsomming van de wettelijke en reglementaire bepalingen en

voorschriften die van toepassing zijn;
5° de beschrijving van de voornaamste geplande maatregelen om de

negatieve effecten van het project en van het bouwterrein te vermijden,
weg te werken of af te remmen;
6° voorstellen in verband met de inhoud van het bestek van de

effectenstudie en de keuze van de opdrachthouder;
7° een niet-technische samenvatting van de voormelde elementen.
De Regering kan de in het eerste lid bedoelde elementen nader

bepalen en aanvullen; ze kan tevens de wijze van voorstelling van de
voorbereidende nota bepalen.

Artikel 19

Indiening van de aanvraag
§ 1. - De aanvraag om een milieu-attest of -vergunning wordt

ingediend in de gemeente op het grondgebied waarvan het belangrijk-
ste gedeelte van het project moet worden uitgevoerd.
Het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde

overhandigt onmiddellijk aan de aanvrager een indieningsbewijs en
bezorgt het Instituut een afschrift van de aanvraag en van het
ontvangbewijs.
§ 2. - De aanvraag mag eveneens aan het college van burgemeester en

schepenen worden gericht bij een ter post aangetekende brief. Na
ontvangst stuurt het college van burgemeester en schepenen of zijn
gemachtigde de aanvraag aan het Instituut.
§ 3. - Indien het om een gemengd project gaat, stuurt het Instituut een

afschrift van het aanvraagdossier voor het milieu-attest of milieuver-
gunning aan het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.
Het Instituut vraagt aan de gemeente een afschrift van het aanvraag-

dossier voor het stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige
vergunning.
§ 4. - Zodra het Instituut de aanvraag heeft ontvangen, deelt het aan

de aanvrager een dossiernummer en de gegevens van de behandelende
ambtenaar mee.
Als de aanvrager deze informatie niet heeft ontvangen binnen

10 dagen na afgifte van het indieningsbewijs of het bewijs van
verzending van de aanvraag, stuurt hij een afschrift van de aanvraag
aan het Instituut. Onmiddellijk na ontvangst van dit afschrift, deelt het
Instituut hem de in het eerste lid bedoelde elementen mee.

Lorsqu’un projet fait l’objet d’une demande de permis d’environne-
ment et d’une demande de permis d’urbanisme nécessitant des
mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et
échevins ou son délégué peut soumettre simultanément les deux
demandes à la même enquête publique.

Article 17

Délivrance du permis d’environnement de classe II
L’Institut délivre le permis d’environnement relatif à une installation

de classe II et notifie sa décision au demandeur dans les 80 jours à
compter de la date de l’accusé de réception de la demande ou, à défaut,
de l’envoi de la copie du dossier prescrit à l’article 16, alinéa 4.

L’absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus du
permis.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.

Section 1re. - Du dépôt de la demande

Article 18

Contenu de la demande

§ 1er. - La demande de certificat ou de permis d’environnement
contient les indications requises par l’article 10, ainsi qu’une note
préparatoire à l’étude d’incidences.
§ 2. - La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :

1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le
calendrier de sa réalisation;
2° l’indication des éléments et de l’aire géographique susceptibles

d’être affectés par le projet;
3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du

chantier;
4° l’énumération des dispositions et prescriptions légales et régle-

mentaires applicables;
5° la description des principales mesures envisagées pour éviter,

supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;

6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de
l’étude d’incidences et au choix du chargé d’étude;
7° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à

l’alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation
de la note préparatoire.

Article 19

Dépôt de la demande
§ 1er. - La demande de certificat ou de permis d’environnement est

déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa
partie la plus importante, être exécuté.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre

immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet
une copie de la demande et de l’attestation de dépôt à l’Institut.

§ 2. - La demande peut également être adressée au Collège des
bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès
réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué
transmet la demande à l’Institut.
§ 3. - En cas de projet mixte, l’Institut transmet une copie du dossier

de demande de certificat ou de permis d’environnement à l’Adminis-
tration de l’aménagement du territoire et du logement
L’Institut sollicite une copie du dossier de demande de certificat ou

de permis d’urbanisme à la commune.

§ 4. - Dès réception de la demande, l’Institut communique au
demandeur un numéro de dossier et les coordonnées de l’agent traitant.

Si le demandeur n’a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la
date de l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande, il adresse
une copie de la demande à l’Institut. Dès réception, l’Institut commu-
nique les éléments visés à l’alinéa 1er.
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Artikel 20

Ontvangbewijs en ontwerp van bestek
§ 1. - Wanneer het dossier volledig is, stuurt het Instituut, binnen

twintig dagen na ontvangst van het aanvraagdossier, bij ter post
aangetekende brief een ontvangbewijs aan de aanvrager.
Wanneer het dossier onvolledig is, brengt het Instituut de aanvrager

hiervan op de hoogte binnen twintig dagen na ontvangst van het
dossier en vermeldt het welke stukken of inlichtingen ontbreken.
Binnen 30 dagen na ontvangst hiervan, verricht het Instituut de in § 2

vermelde handelingen.
Indien het ontvangbewijs of het bericht dat het dossier niet volledig

is binnen de voorgeschreven termijn ontbreken, dient de datum van
verzending aan de aanvrager van het dossiernummer en de gegevens
van de behandelende ambtenaar bedoeld in artikel 19, § 4 als
aanvangsdatum voor de berekening van de proceduretermijnen.
§ 2. - Binnen 30 dagen na afgifte van het ontvangbewijs of, bij

ontstentenis, na verzending aan de aanvrager van het dossiernummer
en de gegevens van de behandelende ambtenaar, stelt het Instituut het
ontwerp van bestek van de effectenstudie op en zendt het het gehele
dossier, met zijn eventuele opmerkingen, aan de aanvrager en aan het
college van burgemeester en schepenen van de gemeente op het
grondgebied waarvan het belangrijkste gedeelte van het project moet
worden uitgevoerd.
Binnen tien dagen na verzending van het ontvangbewijs of, bij

ontstentenis, na verzending aan de aanvrager van het dossiernummer
en de gegevens van de behandelende ambtenaar, bepaalt het Instituut,
naast de leden aangesteld overeenkomstig artikel 22, de samenstelling
van het begeleidingscomité en roept het dit bijeen. Het Instituut houdt
het regelmatig op de hoogte van de uitwerking van het ontwerp van
bestek.
De Regering kan een typebestek opmaken voor elke categorie van

projecten van klasse I.A.

Afdeling 2. - Bestek van de effectenstudie

Artikel 21

Openbaar onderzoek
Binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van het dossier,

onderwerpt het college van burgemeester en schepenen of zijn
gemachtigde het dossier aan de speciale regelen van openbaarmaking.
Het openbaar onderzoek duurt vijftien dagen.
Bij het niet-naleven door het college van de in het vorige lid bedoelde

termijn, maant het Instituut het college aan over te gaan tot de speciale
regelen van openbaarmaking.
Binnen dertig dagen na afloop van het openbaar onderzoek, moet de

overlegcommissie :
1° advies uitbrengen over het ontwerp van bestek;
2° advies uitbrengen over de voorstellen inzake de keuze van de

opdrachthouder;
3° in voorkomend geval, de door het Instituut bepaalde samenstel-

ling van het begeleidingscomité vervolledigen.
Indien de overlegcommissie haar adviezen over de in het derde lid

bedoelde punten 1° en 2° niet binnen de vereiste termijn heeft betekend,
wordt de procedure voortgezet, zonder dat rekening moet worden
gehouden met de adviezen, indien het niet wordt uitgebracht binnen
30 dagen na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn van
30 dagen.

Artikel 22

Begeleidingscomité
§ 1. - Het begeleidingscomité wordt ermee belast de procedure tot

uitvoering van de effectenstudie te volgen.
Het bestaat ten minste uit één vertegenwoordiger van iedere

gemeente op het grondgebied waarvan het project moet worden
uitgevoerd, één vertegenwoordiger van het Instituut en één vertegen-
woordiger van het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.
Het secretariaat van het begeleidingscomité wordt door het Instituut

waargenomen.
Indien het om een gemengd project gaat, wordt het secretariaat door

het Instituut en door het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en
Huisvesting gezamenlijk waargenomen.
§ 2. - De Regering bepaalt de regels voor de samenstelling en de

werking van het begeleidingscomité, alsook de onverenigbaarheids-
regels.

Article 20

Accusé de réception et projet de cahier de charges
§ 1er. - Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la

réception du dossier de demande, l’Institut adresse un accusé de
réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
Lorsque le dossier est incomplet, l’Institut en informe le demandeur

dans les vingt jours de la réception du dossier, en indiquant les
documents ou renseignements manquants.
Dans les 30 jours de la réception de ceux-ci, l’Institut accomplit les

actes indiqués au § 2.
En l’absence de délivrance de l’accusé de réception ou de la

notification du caractère incomplet du dossier dans le délai prescrit, la
date d’envoi au demandeur du numéro de dossier et des coordonnées
de l’agent traitant visé à l’article 19, § 4 sert de point de départ au calcul
des délais de procédure.
§ 2. - Dans les 30 jours de la délivrance de l’accusé de réception ou,

à défaut, de la date d’envoi au demandeur du numéro de dossier et des
coordonnées de l’agent traitant, l’Institut établit le projet de cahier des
charges de l’étude d’incidences et transmet l’ensemble du dossier, avec
ses observations éventuelles, au demandeur et au Collège des bourg-
mestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet
doit pour sa partie la plus importante, être exécuté.

Dans les 10 jours de l’envoi de l’accusé de réception ou, à défaut, de
la date d’envoi au demandeur du numéro de dossier et des coordon-
nées de l’agent traitant, l’Institut réunit le comité d’accompagnement
après en avoir déterminé la composition, outre les membres désignés à
l’article 22. L’Institut tient le comité d’accompagnement régulièrement
informé de l’élaboration du projet de cahier des charges.

Le Gouvernement peut établir un modèle type de cahier de charges
pour chaque catégorie de projet de classe I. A.

Section 2. - Du cahier des charges de l’étude d’incidences

Article 21

Enquête publique
Dans un délai de 15 jours à dater de la réception du dossier, le Collège

des bourgmestre et échevins ou son délégué soumet le dossier aux
mesures particulières de publicité. L’enquête publique dure quinze
jours.
En cas de non respect par le Collège du délai visé à l’alinéa précédent,

l’Institut le met en demeure de procéder aux mesures particulières de
publicité.
Dans les trente jours qui suivent la fin de l’enquête publique, la

commission de concertation :
1° donne son avis sur le projet de cahier de charges;
2° donne son avis sur les propositions relatives au choix du chargé

d’étude;
3° s’il échet, complète la composition du comité d’accompagnement

arrêtée par l’Institut.
Lorsque la commission de concertation n’a pas notifié ses avis sur les

points 1° et 2° visés à l’alinéa 3 dans le délai requis, la procédure est
poursuivie sans qu’il soit tenu compte des avis émis au-delà des
30 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours visé au premier
alinéa.

Article 22

Comité d’accompagnement
§ 1er. - Le comité d’accompagnement est chargé de suivre la

procédure de réalisation de l’étude d’incidences.
Il comprend au moins un représentant de chaque commune sur le

territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de
l’Institut et un représentant de l’Administration de l’aménagement du
territoire et du logement.
Le secrétariat du comité d’accompagnement est assuré par l’Institut.

En cas de projet mixte, le secrétariat est assuré conjointement par
l’Institut et par l’Administration de l’aménagement du territoire et du
logement.
§ 2. - Le Gouvernement détermine les règles de composition et de

fonctionnement du comité d’accompagnement, ainsi que les règles
d’incompatibilité.
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Artikel 23

Beslissingen van het begeleidingscomité
§ 1. - Binnen 5 dagen na ontvangst van de adviezen van de

overlegcommissie of na het verstrijken van de aan de commissie
toegekende termijn om haar adviezen uit te brengen, wordt het
begeleidingscomité door het Instituut bijeengeroepen.
Binnen de 10 daaropvolgende dagen :
1° stelt het begeleidingscomité het bestek van de effectenstudie

definitief vast;
2° bepaalt het begeleidingscomité de termijn waarbinnen de effec-

tenstudie moet worden verricht;
3° spreekt het begeleidingscomité zich uit over de keuze van de

opdrachthouder;
4° deelt het begeleidingscomité zijn beslissing mee aan de aanvrager.
§ 2. - Indien het begeleidingscomité niet instemt met de keuze van de

opdrachthouder, verzoekt het de aanvrager nieuwe voorstellen te doen.
Het begeleidingscomité spreekt zich uit over de keuze van de
opdrachthouder en brengt zijn beslissing ter kennis van de aanvrager
binnen 15 dagen na de ontvangst van de nieuwe voorstellen.
§ 3. - De Regering erkent de natuurlijke of de publiek- of de

privaatrechtelijke rechtspersonen die kunnen worden aangewezen als
opdrachthouder.
De Regering bepaalt de voorwaarden van deze erkenning, alsook de

onverenigbaarheidsregels.

Artikel 24

Aanhangigmaking bij de Regering
§ 1. - Indien het begeleidingscomité zijn beslissing niet heeft

meegedeeld binnen de in artikel 23 voorziene termijn, kan de aanvrager
het dossier bij de Regering aanhangig maken.
Binnen 60 dagen na de aanhangigmaking :
1° stelt de Regering het bestek van de effectenstudie definitief vast;
2° bepaalt de Regering de termijn waarbinnen de effectenstudie moet

worden verricht;
3° spreekt de Regering zich uit over de keuze van de opdrachthou-

der;
4° deelt de Regering haar beslissing mee aan de aanvrager.
§ 2. - Indien de Regering niet instemt met de keuze van de

opdrachthouder, verzoekt zij de aanvrager om nieuwe voorstellen te
doen. De Regering spreekt zich uit over de keuze van de opdrachthou-
der en brengt haar beslissing ter kennis van de aanvrager binnen
15 dagen na ontvangst van de nieuwe voorstellen.
§ 3. - Indien de beslissing van de Regering niet binnen de termijn

wordt betekend, kan de aanvrager, bij ter post aangetekende brief, een
aanmaning richten aan de Regering.
Indien de Regering haar beslissing niet heeft meegedeeld na het

verstrijken van een nieuwe termijn van 30 dagen die loopt vanaf de
datum van de afgifte bij de post van de aangetekende zending met de
aanmaning, worden het ontwerp van bestek opgesteld door het
Instituut, alsook de keuze van de opdrachthouder door de aanvrager
als bevestigd geacht.
De termijn waarbinnen de effectenstudie moet worden uitgevoerd,

bedraagt hoogstens 6 maanden.

Artikel 25

Verhouding aanvrager-opdrachthouder
In de overeenkomst tussen de aanvrager en de opdrachthouder

moeten de beslissingen die overeenkomstig artikel 23 of artikel 24 zijn
genomen, worden nageleefd.
De kosten van de effectenstudie zijn voor rekening van de aanvrager.

Afdeling 3. - De effectenstudie

Artikel 26

Inhoud van de effectenstudie
De effectenstudie moet uit volgende elementen bestaan :
1° de door de aanvrager verstrekte gegevens met betrekking tot de

verantwoording van het project, de beschrijving van de doelstellingen
en het tijdschema voor de uitvoering;
2° de opgave van de voltooide prestaties, de vermelding van de

gebruikte analysemethodes en de beschrijving van de ondervonden
moeilijkheden, met inbegrip van de gegevens gevraagd door de
opdrachthouder en die, zonder enige rechtvaardiging, door de aanvra-
ger niet werden meegedeeld;

Article 23

Décisions du comité d’accompagnement
§ 1er. - Dans les 5 jours de la réception des avis de la commission de

concertation ou de l’épuisement du délai imparti à la commission pour
notifier ses avis, l’Institut réunit le comité d’accompagnement.

Dans les 10 jours qui suivent, le comité d’accompagnement :
1° arrête définitivement le cahier des charges de l’étude d’incidences;

2° détermine le délai dans lequel l’étude d’incidences doit être
réalisée;
3° statue sur le choix du chargé d’étude;

4° notifie sa décision au demandeur.
§ 2. - Si le comité d’accompagnement n’approuve pas le choix du

chargé d’étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles
propositions. Le comité d’accompagnement statue sur le choix du
chargé d’étude et notifie sa décision au demandeur dans les 15 jours la
réception des nouvelles propositions.
§ 3. - Le Gouvernement agrée les personnes physiques ou morales,

publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé
d’étude.
Le Gouvernement détermine les conditions de l’agrément ainsi que

les règles d’incompatibilité.

Article 24

Saisine du Gouvernement
§ 1er. - Si le comité d’accompagnement n’a pas notifié sa décision

dans les délais prévus à l’article 23, le demandeur peut saisir le
Gouvernement du dossier.
Dans les 60 jours à compter de la saisine, le Gouvernement :
1° arrête définitivement le cahier des charges de l’étude d’incidences;
2° détermine le délai dans lequel l’étude d’incidences doit être

réalisée;
3° statue sur le choix du chargé d’étude;

4° notifie sa décision au demandeur.
§ 2. - Si le Gouvernement n’approuve pas le choix du chargé d’étude,

il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le
Gouvernement statue sur le choix du chargé d’étude et notifie sa
décision au demandeur dans les 15 jours de la réception de nouvelles
propositions.
§ 3. - A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans

le délai, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un
rappel au Gouvernement.
Si le Gouvernement n’a pas notifié sa décision à l’expiration d’un

nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste
de l’envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier des
charges établi par l’Institut ainsi que le choix du chargé d’étude par le
demandeur sont réputés confirmés.

Le délai dans lequel l’étude d’incidences doit être réalisée est de
6 mois maximum.

Article 25

Relation demandeur-chargé d’études
Le contrat conclu entre le demandeur et le chargé d’étude doit

respecter les décisions prises conformément à l’article 23 ou à
l’article 24.
Le coût de l’étude d’incidences est à charge du demandeur.

Section 3. - De l’étude d’incidences

Article 26

Contenu de l’étude d’incidences
L’étude d’incidences doit comporter les éléments ci-après :
1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification

du projet, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa
réalisation;
2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes

d’analyse utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce
compris les données sollicitées par le chargé d’étude et que le
demandeur est resté en défaut de communiquer sans justification;
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3° de uitvoerige en nauwkeurige beschrijving en beoordeling van de
elementen waarop het project gevolgen kan hebben binnen het
geografische gebied zoals afgebakend in het bestek;
4° de inventaris en de uitvoerige en nauwkeurige beoordeling van de

effecten van het project en het bouwterrein;
5° de door de aanvrager verstrekte gegevens omtrent de maatregelen

die worden gepland om de negatieve effecten van het project en van het
bouwterrein te vermijden, weg te werken of af te remmen;
6° de beoordeling van de doelmatigheid van de in punt 5° vermelde

maatregelen, met name ten opzichte van de bestaande normen;
7° de vergelijking van de vervangingsoplossingen die redelijkerwijs

in aanmerking kunnen komen, met inbegrip, in voorkomend geval, van
het verzaken aan het project, alsook de beoordeling van hun effecten;
8° een niet-technische samenvatting van de voormelde elementen.
De Regering kan de in het eerste lid bedoelde elementen nader

bepalen en aanvullen; ze kan tevens de wijze van voorstelling van de
effectenstudie bepalen.

Artikel 27

Uitvoering van de effectenstudie

De opdrachthouder houdt het begeleidingscomité regelmatig op de
hoogte van het verloop van de effectenstudie.
Hij beantwoordt de vragen en de opmerkingen van het begeleidings-

comité.
De Regering bepaalt de nadere regels voor de toepassing van dit

artikel.

Artikel 28

Einde van de studie

Wanneer de opdrachthouder van oordeel is dat de effectenstudie
volledig is, bezorgt de aanvrager een exemplaar ervan aan het
begeleidingscomité.
Indien het begeleidingscomité beslist dat de effectenstudie niet

overeenstemt met het bestek, deelt het binnen 30 dagen na ontvangst
van de effectenstudie aan de aanvrager mee welke aanvullende
elementen bestudeerd moeten worden of welke wijzigingen aan de
studie moeten worden aangebracht, met beschrijving van de elementen
ter verantwoording van zijn beslissing. In dit geval deelt het de
aanvrager de termijn mee waarbinnen deze aanvullende studie of
wijzigingen moeten worden bezorgd.
Wanneer het begeleidingscomité van oordeel is dat de effectenstudie

volledig is, moet het binnen 30 dagen na ontvangst van bedoelde
studie :
1° de effectenstudie afsluiten;
2° de lijst vastleggen van de bij de effecten van het project betrokken

gemeenten van het Gewest waarin het openbaar onderzoek moet
plaatshebben;
3° zijn beslissing aan de aanvrager ter kennis brengen met vermel-

ding van het aantal exemplaren van het dossier dat aan het Instituut
moet worden bezorgd met het oog op het openbaar onderzoek.
Indien het begeleidingscomité de in het tweede en in het derde lid

bedoelde termijn niet in acht neemt, kan de aanvrager zijn dossier bij de
Regering aanhangig maken. Hij beschikt eveneens over die mogelijk-
heid indien het begeleidingscomité heeft beslist de effectenstudie als
onvolledig te verklaren.
De Regering treedt op in de plaats van het begeleidingscomité. Zij

deelt haar beslissing mee binnen 30 dagen na de aanhangigmaking
ervan.

Artikel 29

Wijziging van de aanvraag

De aanvrager wordt geacht zijn aanvraag te handhaven, tenzij hij
binnen 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing waarbij het
begeleidingscomité, of bij ontstentenis, de Regering, de studie afsluit,
aan het Instituut zijn beslissing meedeelt om :
1° hetzij zijn aanvraag in te trekken;
2° hetzij ze te wijzigen teneinde ervoor te zorgen dat het project

verenigbaar is met de conclusies van de effectenstudie.
In dit laatste geval, zendt de aanvrager de wijzigingen in zijn

aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning aan het begelei-
dingscomité of aan de Regering, alsook aan het Instituut binnen
6 maanden na de kennisgeving van de afsluiting van de effectenstudie.

3° la description et l’évaluation détaillées et précises des éléments
susceptibles d’être affectés par le projet, dans l’aire géographique
déterminée par le cahier des charges;
4° l’inventaire et l’évaluation détaillée et précise des incidences du

projet et du chantier;
5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures

visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet
et du chantier;
6° l’évaluation de l’efficacité des mesures indiquées au 5°, notamment

par rapport aux normes existantes;
7° l’examen comparatif des solutions de remplacement raisonnable-

ment envisageables y compris, le cas échéant, l’abandon du projet, ainsi
que l’évaluation de leurs incidences;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à

l’alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation
de l’étude d’incidences.

Article 27

Réalisation de l’étude

Le chargé d’étude tient le comité d’accompagnement régulièrement
informé de l’évolution de l’étude d’incidences.
Il répond aux demandes et aux observations du comité d’accompa-

gnement.
Le Gouvernement règle les modalités d’application du présent

article.

Article 28

Fin de l’étude

Lorsque le chargé d’étude considère que l’étude d’incidences est
complète, le demandeur en transmet un exemplaire au comité d’accom-
pagnement.
S’il décide que l’étude d’incidences n’est pas conforme au cahier des

charges, le comité d’accompagnement notifie au demandeur, dans les
30 jours qui suivent la réception de l’étude d’incidences, les complé-
ments d’étude à réaliser ou les amendements à apporter à l’étude en
décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au
demandeur le délai dans lequel les compléments ou amendements
doivent lui être transmis.

Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’étude d’incidences, le
comité d’accompagnement, s’il l’estime complète :

1° clôture l’étude d’incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les

incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l’enquête
publique;
3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre

d’exemplaires du dossier à fournir à l’Institut en vue de l’enquête
publique.
A défaut pour le comité d’accompagnement de respecter le délai visé

aux alinéas 2 et 3, le demandeur peut saisir le Gouvernement. Cette
faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité
d’accompagnement déclarant l’étude d’incidences incomplète.

Le Gouvernement se substitue au comité d’accompagnement. Il
notifie sa décision dans les 30 jours de sa saisine.

Article 29

Modification de la demande

Le demandeur est présumé maintenir sa demande à moins que dans
les 15 jours qui suivent la notification de la décision par laquelle le
comité d’accompagnement, ou à défaut le Gouvernement, clôture
l’étude, il avise l’Institut de sa décision :
1° soit de retirer sa demande;
2° soit de l’amender en vue d’assurer la compatibilité du projet avec

les conclusions de l’étude d’incidences.
Dans ce dernier cas, le demandeur transmet au comité d’accompa-

gnement ou au Gouvernement ainsi qu’à l’Institut, les amendements à
la demande de certificat ou de permis d’environnement dans les 6 mois
de la notification de la clôture de l’étude d’incidences.

17064 MONITEUR BELGE — 26.06.1997 — BELGISCH STAATSBLAD



Indien de aanvrager de wijzigingen in zijn aanvraag om een
milieu-attest of milieuvergunning niet binnen deze termijn heeft
bezorgd, wordt hij geacht zijn aanvraag te hebben ingetrokken.
De termijn van afgifte van het milieu-attest of de milieuvergunning

wordt opgeschort totdat de wijzigingen zijn ingediend.

Afdeling 4. - Speciale regelen van openbaarmaking

Artikel 30

Openbaar onderzoek
§ 1. - Na ontvangst van de door de aanvrager geleverde exemplaren

van het dossier dat in voorkomend geval overeenkomstig artikel 29,
eerste lid, 2° werd gewijzigd, bezorgt het Instituut of, in het in
artikel 28, vierde en vijfde lid bedoelde geval, de Regering een
exemplaar ervan aan het college van burgemeester en schepenen van
elke gemeente die bij de effecten van het project betrokken is en waar
het dossier aan de speciale regelen van openbaarmaking onderworpen
dient te worden.
Het aan het openbaar onderzoek onderworpen dossier moet bestaan

uit :
1° de attest- of vergunningsaanvraag;
2° het bestek van de effectenstudie;
3° de effectenstudie;
4° de beslissing tot afsluiting van de effectenstudie;
5° in voorkomend geval, de beslissing van de aanvrager om de

aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning te wijzigen;
6° de eventuele wijzigingen in de attest- of vergunningsaanvraag.

§ 2. - Het college van burgemeester en schepenen van elke betrokken
gemeente of zijn gemachtigde onderwerpt het dossier aan de speciale
regelen van openbaarmaking.
Het openbaar onderzoek vindt plaats in elke gemeente en duurt

30 dagen.
Het Instituut bepaalt de datum waarop de verschillende openbare

onderzoeken uiterlijk moeten worden afgesloten.

Artikel 31

Overleg
§ 1. - Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente op

het grondgebied waarvan het belangrijkste gedeelte van het project
moet worden uitgevoerd of zijn gemachtigde maakt het dossier
aanhangig bij de overlegcommissie die uitgebreid wordt tot de
vertegenwoordigers van elke gemeente die betrokken is bij de effecten
van het project en dit binnen vijftien dagen na afsluiting van het
openbaar onderzoek bedoeld in artikel 114 van de ordonnantie van
29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de
stedenbouw.
§ 2. - De overlegcommissie betekent haar advies aan het Instituut

binnen dertig dagen na afloop van het openbaar onderzoek overeen-
komstig artikel 114 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende
organisatie van de planning en de stedenbouw.
Wanneer de overlegcommissie geen advies binnen de gestelde

termijn heeft uitgebracht, wordt de procedure voortgezet zonder dat
het Instituut verplicht is rekening te houden met het advies, indien het
niet wordt uitgebracht binnen 30 dagen na het verstrijken van de in het
eerste lid bedoelde termijn.
§ 3. - Binnen dezelfde termijn als die toegekend aan de overlegcom-

missie, brengen het college van burgemeester en schepenen van elke
gemeente waar het project aan openbare onderzoeken werd onderwor-
pen en het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting hun
advies uit en brengen dit ter kennis van het Instituut. Wanneer de
adviezen niet binnen de voorgeschreven termijn worden betekend,
worden deze gunstig geacht.

Afdeling 5. - Afgifte van het attest of de vergunning

Onderafdeling 1. - Afgifte van het milieu-attest
of van de milieuvergunning zonder voorafgaand attest

Artikel 32

Afgiftetermijn
§ 1. Het Instituut geeft het milieu-attest of de milieuvergunning af.
§ 2. - Het betekent zijn beslissing aan de aanvrager bij een ter post

aangetekende brief binnen 45 dagen na ontvangst van het advies van
de overlegcommissie of na het verstrijken van de termijn om het mee te
delen. Deze termijn kan, bij een met redenen omklede beslissing, een
enkele maal voor een maximumduur van 45 dagen worden verlengd.

Si le demandeur n’a pas transmis les amendements à la demande de
certificat ou de permis d’environnement dans ce délai, il est présumé
retirer sa demande.
Le délai de délivrance du certificat ou du permis d’environnement

est suspendu jusqu’au dépôt des amendements.

Section 4. - Des mesures particulières de publicité

Article 30

Enquête publique
§ 1er. - Dès réception des exemplaires du dossier, le cas échéant

amendé conformément à l’article 29, alinéa 1er, 2°, fournis par le
demandeur, l’Institut ou, dans l’hypothèse visée à l’article 28, alinéas 4
et 5, le Gouvernement transmet un exemplaire au Collège des
bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les
incidences du projet et dans laquelle le dossier doit être soumis aux
mesures particulières de publicité.

Le dossier soumis à l’enquête publique doit comprendre :

1° la demande de certificat ou de permis;
2° le cahier des charges de l’étude d’incidences;
3° l’étude d’incidences;
4° la décision de clôture de l’étude d’incidences;
5° le cas échéant, la décision du demandeur d’amender la demande

de certificat ou de permis d’environnement;
6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de

permis.
§ 2. - Le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune

concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières
de publicité.
L’enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure

30 jours.
L’Institut détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques

doivent au plus tard être clôturées.

Article 31

Concertation
§ 1er. - Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le

territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante,
être exécuté, ou son délégué saisit la commission de concertation
élargie aux représentants de chaque commune concernée par les
incidences du projet dans le délai de quinze jours de clôture de
l’enquête publique visé à l’article 114 de l’ordonnance du 29 août 1991
organique de la planification et de l’urbanisme.

§ 2. - La commission de concertation notifie son avis à l’Institut dans
les trente jours de la fin de l’enquête publique conformément à l’article
114 de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l’urbanisme.
Lorsque la commission de concertation n’a pas notifié son avis dans

le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu’il soit tenu compte
des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l’expiration du délai de
30 jours visé au premier alinéa.

§ 3. - Dans le même délai que celui imparti à la commission de
concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque
commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques
et l’Administration de l’aménagement du territoire et du logement
rendent leur avis et le transmettent à l’Institut. A défaut de notification
dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.

Section 5. - Délivrance du certificat ou du permis

Sous-section 1. - Délivrance du certificat
ou du permis d’environnement sans certificat préalable

Article 32

Délai de délivrance
§ 1er. - L’Institut délivre le certificat ou le permis d’environnement.
§ 2. - Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la

poste dans les 45 jours de la réception de l’avis de la commission de
concertation ou de l’expiration du délai pour le communiquer. Ce délai
peut, par une décision motivée, faire l’objet d’une prolongation unique
de 45 jours maximum.
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Het stuurt evenwel een kennisgeving van zijn beslissing binnen een
termijn van 450 dagen na de betekening van het ontvangbewijs, zoals
bedoeld in artikel 20, of, indien het ontvangbewijs of het bericht dat het
dossier niet volledig is, ontbreken, binnen een termijn van 450 dagen na
de 31e dag na de datum van het indieningsbewijs of verzending van de
aanvraag aan de gemeente of na de 11de dag na de verzendingsdatum
van de ontbrekende stukken of inlichtingen aan het Instituut.
§ 3. - Het uitblijven van een beslissing betekend binnen de in § 2

gestelde termijnen komt neer op de weigering van het milieu-attest of
van de milieuvergunning.

Onderafdeling 2. - Afgifte van de milieuvergunning
na de toekenning van het milieu-attest

Artikel 33

Inhoud van de aanvraag
§ 1. - De aanvraag om een milieuvergunning wordt ingediend bij de

gemeente op het grondgebied waarvan het belangrijkste gedeelte van
het project wordt uitgevoerd. Ze bevat de gegevens die vereist zijn
overeenkomstig artikel 10, alsook een afschrift van het milieu-attest.
Het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde

overhandigt onmiddellijk aan de aanvrager een indieningsbewijs en
stuurt een afschrift van de aanvraag en van het indieningsbewijs door
aan het Instituut.
§ 2. - De aanvraag kan tevens bij een ter post aangetekende brief aan

het college van burgemeester en schepenen worden gericht. Na
ontvangst stuurt het college van burgemeester en schepenen of zijn
gemachtigde de aanvraag door aan het Instituut.
§ 3. - Indien het om een gemengd project gaat, bezorgt het Instituut

aan het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting een afschrift
van het aanvraagdossier voor de milieuvergunning.
Het Instituut vraagt aan de gemeente een afschrift van het aanvraag-

dossier voor de stedenbouwkundige vergunning.
§ 4. - Na ontvangst van de aanvraag deelt het Instituut aan de

aanvrager een dossiernummer mee en de gegevens van de ambtenaar
die het dossier behandelt.
Indien de aanvrager deze inlichtingen niet binnen 10 dagen na de

datum van het indieningsbewijs of na het versturen van de aanvraag
heeft ontvangen, richt hij een afschrift van de aanvraag aan het
Instituut. Na ontvangst deelt het Instituut de in het eerste lid bedoelde
elementen mee.

Artikel 34

Ontvangbewijs
§ 1. - Wanneer het dossier volledig is, stuurt het Instituut binnen

twintig dagen na ontvangst voor het aanvraagdossier van de milieu-
vergunning een ontvangbewijs aan de aanvrager.
§ 2. - Wanneer het dossier onvolledig is, brengt het Instituut binnen

twintig dagen na ontvangst van het aanvraagdossier voor de milieu-
vergunning de aanvrager hiervan op de hoogte met vermelding van de
ontbrekende stukken of inlichtingen.
Binnen 10 dagen na ontvangst hiervan, stuurt het Instituut een

ontvangbewijs aan de aanvrager.
Betreft het een gemengd project, dan wordt het dossier voor de

aanvraag van een milieuvergunning als onvolledig beschouwd, indien
de overeenkomstige aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning
niet werd ingediend.

Artikel 35

Vrijstelling van de speciale regelen van openbaarmaking
en raadpleging

De aanvraag om een milieuvergunning wordt vrijgesteld van de
speciale regelen van openbaarmaking en van het advies van de
geraadpleegde personen of diensten aan wie de aanvraag om een
milieu-attest werd voorgelegd, op voorwaarde dat er geen nieuwe
redenen zijn die dergelijke regelen of adviezen zouden verantwoorden.

Artikel 36

Afgifte van de vergunning na de toekenning van het attest
§ 1. - Het Instituut geeft de milieuvergunning af.
§ 2. - Het stuurt de aanvrager een kennisgeving van zijn beslissing

binnen een termijn van 45 dagen na de dag van de betekening van het
ontvangbewijs, zoals bedoeld in artikel 34, of, indien het ontvangbewijs
of het bericht dat het dossier niet volledig is, ontbreken, binnen
diezelfde termijn van 45 dagen na de 31e dag hetzij na de datum van
het indieningsbewijs of verzending van de aanvraag aan de gemeente,
hetzij na de verzendingsdatum van de ontbrekende stukken en
inlichtingen aan het Instituut.

Toutefois, la notification de la décision doit intervenir moins de
450 jours après la date de l’accusé de réception visé à l’article 20 ou, en
l’absence de notification de l’accusé de réception ou du caractère
incomplet du dossier, moins de 450 jours après le 31e jour de la date de
l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande à la commune ou
après le 11ème jour de la date d’envoi des documents ou renseigne-
ments manquants à l’Institut.
§ 3. - L’absence de décision notifiée dans les délais fixés au § 2

équivaut au refus du certificat ou du permis d’environnement.

Sous-section 2. - Délivrance du permis d’environnement
après l’octroi d’un certificat d’environnement

Article 33

Contenu de la demande
§ 1er. - La demande de permis d’environnement est déposée à la

commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la
plus importante, être exécuté. Elle contient les indications requises par
l’article 10, ainsi qu’une copie du certificat d’environnement.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre

immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet
une copie de la demande et de l’attestation de dépôt à l’Institut.

§ 2. - La demande peut également être adressée au collège des
bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès
réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué
transmet la demande à l’Institut.
§ 3. - En cas de projet mixte, l’Institut transmet une copie du dossier

de demande de permis d’environnement à l’Administration de l’amé-
nagement du territoire et du logement.
L’Institut sollicite de la commune une copie du dossier de demande

de permis d’urbanisme.
§ 4. - Dès réception de la demande, l’Institut communique au

demandeur un numéro de dossier et les coordonnées de l’agent traitant.

Si le demandeur n’a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la
date de l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande, il adresse
une copie de la demande à l’Institut. Dès réception, l’Institut commu-
nique les éléments visés à l’alinéa 1er.

Article 34

Accusé de réception
§ 1er. - Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la

réception du dossier de demande de permis d’environnement, l’Institut
adresse un accusé de réception au demandeur.
§ 2. - Lorsque le dossier est incomplet, l’Institut en informe le

demandeur dans les vingt jours de la réception du dossier de demande
de permis d’environnement en indiquant les documents ou renseigne-
ments manquants.
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l’Institut adresse un

accusé de réception au demandeur.
En cas de projet mixte, le dossier de demande de permis d’environ-

nement est incomplet en l’absence d’introduction de la demande de
permis d’urbanisme correspondant.

Article 35

Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation

La demande de permis d’environnement est dispensée des mesures
particulières de publicité et de l’avis des personnes ou services
consultés auxquels la demande de certificat d’environnement a été
soumise, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de
telles mesures ou avis ne soient pas apparus.

Article 36

Délivrance du permis après l’octroi d’un certificat
§ 1er. - L’Institut délivre le permis d’environnement.
§ 2. - Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à

dater de la notification de l’accusé de réception visé à l’article 34 ou, en
l’absence de notification de l’accusé de réception ou du caractère
incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le 31e jour
soit de la date de l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande à
la commune soit de la date de l’envoi des documents ou renseigne-
ments manquants à l’Institut.
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Deze termijn kan, bij een met redenen omklede beslissing, een enkele
maal voor een maximumduur van 45 dagen worden verlengd.
§ 3. - Bij het uitblijven van een beslissing, betekend binnen de in § 2

gestelde termijn, geldt het attest als milieuvergunning, uitgereikt voor
een duur van 15 jaar.

HOOFDSTUK III. - Bepalingen betreffende de inrichtingen van klasse I.B

Afdeling 1. - Indiening van de aanvraag

Artikel 37

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag om een milieu-attest of een milieuvergunning zonder
voorafgaand attest betreffende de inrichtingen van klasse I.B bevat de
gegevens die vereist zijn overeenkomstig artikel 10, alsook een
effectenverslag.
Het effectenverslag bestaat ten minste uit volgende elementen :
1° de verantwoording van het project, de beschrijving van de

doelstellingen en het tijdschema voor de uitvoering;
2° de samenvatting van de verschillende geplande oplossingen die

ten grondslag hebben gelegen aan de keuze van het door de aanvrager
ingediende project, gelet op het milieu;
3° de beschrijving van de elementen en het geografische gebied

waarvoor het project gevolgen kan hebben, met name met behulp van
plannen;
4° de inventaris van de voorspelbare effecten van het project en van

het bouwterrein;
5° de beoordeling van deze effecten in vergelijking met de bestaande

toestand;
6° de opsomming van de wettelijke en reglementaire bepalingen en

voorschriften van toepassing;
7° de beschrijving van de geplande maatregelen om de negatieve

effecten van het project en het bouwterrein te vermijden, weg te werken
of af te remmen, onder meer ten opzichte van de bestaande normen;
8° een niet-technische samenvatting van de voormelde elementen.
De Regering kan de in het eerste lid bedoelde elementen nader

bepalen en aanvullen; ze kan tevens de wijze van voorstelling van het
effectenverslag bepalen.

Artikel 38

Indiening van de aanvraag

§ 1. - De aanvraag om een milieu-attest of een milieuvergunning
wordt ingediend bij de gemeente op het grondgebied waarvan het
belangrijkste gedeelte van het project moet worden uitgevoerd.
Het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde

overhandigt onmiddellijk aan de aanvrager een indieningsbewijs en
stuurt een afschrift van de aanvraag en van het indieningsbewijs door
aan het Instituut.
§ 2. - De aanvraag kan tevens bij een ter post aangetekende brief aan

het college van burgemeester en schepenen worden gericht. Na
ontvangst hiervan stuurt het college van burgemeester en schepenen of
zijn gemachtigde de aanvraag door aan het Instituut.
§ 3. - Indien het gaat om een gemengd project, doet het Instituut aan

het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting een afschrift van
het aanvraagdossier voor de milieuvergunning toekomen.
Het Instituut vraagt aan de gemeente een afschrift van het aanvraag-

dossier voor de stedenbouwkundige vergunning.
§ 4. - Na ontvangst van de aanvraag deelt het Instituut aan de

aanvrager een dossiernummer mee en de gegevens van de ambtenaar
die het dossier behandelt.
Indien de aanvrager deze inlichtingen niet binnen 10 dagen na de

datum van het indieningsbewijs of het versturen van de aanvraag heeft
ontvangen, richt hij een afschrift van de aanvraag aan het Instituut. Na
ontvangst hiervan deelt het Instituut de in het eerste lid bedoelde
elementen mee.

Artikel 39

Ontvangbewijs

§ 1. - Wanneer het dossier volledig is, stuurt het Instituut binnen
twintig dagen na ontvangst van het aanvraagdossier bij ter post
aangetekende brief een ontvangbewijs aan de aanvrager.

Ce délai peut, par une décision motivée, faire l’objet d’une prolon-
gation unique de 45 jours maximum.
§ 3. - En l’absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 2, le

certificat tient lieu de permis d’environnement délivré pour une durée
de 15 ans.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B

Section 1re. - Du dépôt de la demande

Article 37

Contenu de la demande

La demande de certificat ou de permis d’environnement sans
certificat préalable relative aux installations de classe I.B contient les
indications requises par l’article 10 ainsi qu’un rapport d’incidences.

Le rapport d’incidences comporte au moins les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le

calendrier de sa réalisation;
2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au

choix du projet introduit par le demandeur eu égard à l’environnement;

3° la description des éléments et de l’aire géographique susceptibles
d’être affectés par le projet, notamment à l’aide de plans;

4° l’inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;

5° l’évaluation de ces incidences au regard de la situation existante;

6° l’énumération des dispositions et prescriptions légales et régle-
mentaires applicables;
7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les

incidences négatives du projet et du chantier, notamment par rapport
aux normes existantes;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à

l’alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation
du rapport d’incidences.

Article 38

Dépôt de la demande

§ 1er. - La demande de certificat ou de permis d’environnement est
déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa
partie la plus importante, être exécuté.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son délégué délivre

immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet
une copie de la demande et de l’attestation de dépôt à l’Institut.

§ 2. - La demande peut également être adressée au Collège des
bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès
réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué
transmet la demande à l’Institut.
§ 3. - En cas de projet mixte, l’Institut transmet une copie du dossier

de demande de permis d’environnement à l’Administration de l’amé-
nagement du territoire et du logement.
L’Institut sollicite de la commune une copie du dossier de demande

de permis d’urbanisme.
§ 4. - Dès réception de la demande, l’Institut communique au

demandeur un numéro de dossier et les coordonnées de l’agent traitant.

Si le demandeur n’a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la
date de l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande, il adresse
une copie de la demande à l’Institut. Dès réception, l’Institut commu-
nique les éléments visés à l’alinéa 1er.

Article 39

Accusé de réception

§ 1er. - Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la
réception du dossier de demande, l’Institut adresse un accusé de
réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
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Wanneer het dossier onvolledig is, brengt het Instituut binnen
twintig dagen na ontvangst van het dossier de aanvrager hiervan op de
hoogte en vermeldt het welke stukken en inlichtingen ontbreken.
Binnen 30 dagen na ontvangst hiervan, verricht het Instituut de in § 2

vermelde handelingen.
Indien het ontvangbewijs of het bericht dat het dossier onvolledig is

binnen de voorgeschreven termijn ontbreken, dient de datum van
verzending aan de aanvrager van het dossiernummer en de gegevens
van de in artikel 38, § 4 bedoelde behandelende ambtenaar als
aanvangsdatum voor de berekening van de proceduretermijnen.
§ 2. - Binnen 30 dagen na afgifte van het ontvangbewijs of, bij

ontstentenis, na verzending aan de aanvrager van het dossiernummer
en de gegevens van de behandelende ambtenaar, gaat het Instituut over
tot :
1° het onderzoeken van het effectenverslag :
2° het verzenden aan de administraties en instanties die overeenkom-

stig artikel 13 moeten worden geraadpleegd, van een afschrift van het
volledige dossier;
3° het vastleggen van de lijst van de bij de effecten van het project

betrokken gemeenten waarin het openbaar onderzoek moet plaatsheb-
ben en het aanwijzen van de gemeente die ermee belast wordt de
overlegcommissie samen te roepen :
4° het meedelen aan de aanvrager van het aantal te leveren

exemplaren van het dossier met het oog op het openbaar onderzoek.
§ 3. - Wanneer het Instituut oordeelt dat het effectenverslag moet

worden vervolledigd, geeft het van deze beslissing kennis aan de
aanvrager binnen de in § 2 bedoelde termijnen en vermeldt het de
ontbrekende stukken of inlichtingen.
Binnen 10 dagen na ontvangst hiervan, verricht het Instituut de in § 2

voorgeschreven handelingen.
§ 4. - Indien het Instituut zijn beslissing niet binnen de termijnen

heeft betekend, kan de aanvrager het dossier bij de Regering aanhangig
maken.
Binnen zestig dagen na de aanhangigmaking :
1° verstuurt de Regering bij een ter post aangetekende brief een

ontvangbewijs aan de aanvrager;
2° onderzoekt ze het effectenverslag;
3° verzendt ze aan de administraties en instanties die overeenkom-

stig artikel 13 moeten worden geraadpleegd, een afschrift van het
volledige dossier;
4° legt ze de lijst vast van de bij de effecten van het project betrokken

gemeenten waarin het openbaar onderzoek moet plaatshebben en wijst
de gemeente aan die ermee belast wordt de overlegcommissie samen te
roepen;
5° deelt aan de aanvrager het aantal te leveren exemplaren van het

dossier mee met het oog op het openbaar onderzoek.

Afdeling 2. - Speciale regelen van openbaarmaking

Artikel 40

Openbaar onderzoek

§ 1. - Het Instituut of, overeenkomstig artikel 39, § 4, de Regering
bezorgt aan elke bij de effecten van het project betrokken gemeente
waar een openbaar onderzoek moet plaatshebben, een exemplaar van
het volledige dossier.
§ 2. - Binnen 15 dagen na ontvangst van het dossier onderwerpt het

college van burgemeester en schepenen van elke betrokken gemeente of
zijn gemachtigde het dossier aan de speciale regelen van openbaarma-
king.
Het openbaar onderzoek vindt plaats in elke gemeente en duurt

vijftien dagen. Het Instituut bepaalt de datum waarop de verschillende
openbare onderzoeken uiterlijk moeten worden afgesloten.
§ 3. - Het aan het openbaar onderzoek onderworpen dossier moet

bestaan uit :
1° de aanvraag om een milieu-attest of -vergunning, met inbegrip

van het effectenverslag;
2° indien het om een gemengd project gaat, de aanvraag om een

stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning;
3° de stukken of inlichtingen die de aanvrager heeft verstrekt met

toepassing van artikel 39, § 2.

Lorsque le dossier est incomplet, l’Institut en informe le demandeur
dans les vingt jours de la réception du dossier, en indiquant les
documents ou renseignements manquants.
Dans les trente jours de la réception de ceux-ci, l’Institut accomplit les

actes indiqués au § 2.
En l’absence de délivrance de l’accusé de réception ou de la

notification du caractère incomplet du dossier dans le délai prescrit, la
date d’envoi au demandeur du numéro de dossier et des coordonnées
de l’agent traitant visé à l’article 38, § 4, sert de point de départ au calcul
des délais de procédure.
§ 2. - Dans les trente jours de la délivrance de l’accusé de réception

ou, à défaut, de la date d’envoi au demandeur du numéro de dossier et
des coordonnées de l’agent traitant, l’Institut :

1° procède à l’examen du rapport d’incidences;
2° transmet une copie du dossier complet aux administrations et

instances à consulter conformément à l’article 13;

3° arrête la liste des communes concernées par les incidences du
projet dans lesquelles doit se dérouler l’enquête publique et désigne la
commune qui est chargée de saisir la commission de concertation;

4° communique au demandeur le nombre d’exemplaires du dossier à
lui fournir en vue de l’organisation des enquêtes publiques.
§ 3. - Lorsque l’Institut estime que le rapport d’incidences doit être

complété, il notifie cette décision au demandeur dans les délais visés au
§ 2, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les dix jours de leur réception, l’Institut accomplit les actes
prévus au § 2.
§ 4. - Si l’Institut n’a pas notifié sa décision dans les délais, le

demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.

Dans les soixante jours à compter de sa saisine, le Gouvernement :
1° adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recom-

mandé à la poste;
2° procède à l’examen du rapport d’incidences;
3° transmet une copie du dossier complet aux administrations et

instances à consulter conformément à l’article 13;

4° arrête la liste des communes concernées par les incidences du
projet dans lesquelles doit se dérouler l’enquête publique et désigne la
commune qui est chargée de saisir la commission de concertation;

5° communique au demandeur le nombre d’exemplaires du dossier à
lui fournir en vue de l’organisation des enquêtes publiques.

Section 2. - Des mesures particulières de publicité

Article 40

Enquête publique

§ 1er. - L’Institut ou, conformément à l’article 39, § 4, le Gouverne-
ment transmet un exemplaire du dossier complet à chaque commune
concernée par les incidences du projet et dans lesquelles doit se
dérouler une enquête publique.
§ 2. - Dans les quinze jours de la réception du dossier, le Collège des

bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ou son
délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.

L’enquête publique se déroule dans chaque commune et dure quinze
jours. L’Institut détermine la date à laquelle les enquêtes publiques
doivent au plus tard être clôturées.
§ 3. - Le dossier soumis à l’enquête publique doit comprendre :

1° la demande de certificat ou de permis d’environnement, y compris
le rapport d’incidences;
2° en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis

d’urbanisme;
3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en

application de l’article 39, § 2.
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Artikel 41

Overleg

§ 1. - Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente op
het grondgebied waarvan het belangrijkste gedeelte van het project
moet worden uitgevoerd, of zijn gemachtigde maakt het dossier
aanhangig bij de overlegcommissie die uitgebreid wordt tot de
vertegenwoordigers van elke gemeente die betrokken is bij de effecten
van het project, en dit binnen 15 dagen na afsluiting van het openbaar
onderzoek bedoeld in artikel 114 van de ordonnantie van 29 augus-
tus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw.
§ 2. - De overlegcommissie brengt haar advies uit binnen 30 dagen na

afloop van het openbaar onderzoek overeenkomstig artikel 114 van de
ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de
planning en de stedenbouw.
Wanneer de overlegcommissie geen advies binnen de gestelde

termijn heeft uitgebracht, wordt de procedure voortgezet zonder dat er
rekening wordt gehouden met de adviezen, indien ze niet worden
uitgebracht binnen dertig dagen na het verstrijken van de in het eerste
lid bedoelde termijn.
§ 3. - Binnen dezelfde termijn als die toegekend aan de overlegcom-

missie, brengen het college van burgemeester en schepenen van elke
gemeente waar het project aan openbare onderzoeken werd onderwor-
pen en het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting hun
advies uit en delen het mee aan het Instituut. Indien deze adviezen niet
binnen de voorgeschreven termijn worden betekend, worden ze
gunstig geacht.

Artikel 42

Aanvraag tot uitvoering van een effectenstudie

§ 1. - In uitzonderlijke omstandigheden kan de overlegcommissie in
een bijzonder omkleed advies de Regering aanbevelen een effectenstu-
die te laten uitvoeren.
§ 2. - Indien de Regering oordeelt dat een effectenstudie moet worden

uitgevoerd, beschikt ze over 30 dagen na ontvangst van het dossier om
de aanvrager in kennis te stellen van haar beslissing.
In dit geval :
1° verzoekt de Regering de aanvrager om één of meer voorstellen

betreffende de keuze van de opdrachthouder aan het Instituut te doen
toekomen;
2° belast ze het Instituut met het opstellen van het ontwerp van

bestek van de effectenstudie binnen dertig dagen; betreft het een
gemengd project, dan regelt de Regering de wijze van samenwerking
tussen het Instituut en het Bestuur van Ruimtelijke Ordening en
Huisvesting;
3° bepaalt ze, naast de leden aangesteld overeenkomstig artikel 22,

§ 1, tweede lid, de samenstelling van het begeleidingscomité.
Binnen 10 dagen na ontvangst van de beslissing van de Regering,

roept het Instituut het begeleidingscomité samen. Het houdt het
begeleidingscomité regelmatig op de hoogte van de uitwerking van het
ontwerp van bestek van de effectenstudie.
Na het opmaken van het ontwerp van bestek, bezorgt het Instituut

het dossier, met zijn eventuele opmerkingen, aan de aanvrager en aan
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente op het
grondgebied waarvan het belangrijkste gedeelte van het project moet
worden uitgevoerd.
Binnen 5 dagen na het opmaken van het ontwerp van bestek, roept

het Instituut het begeleidingscomité opnieuw samen en wordt de
procedure overeenkomstig de artikelen 21 en volgende voortgezet.
Indien de Regering een dergelijke studie niet geraden acht, motiveert

zij haar beslissing en bezorgt ze het dossier aan het Instituut.
§ 3. - Indien er binnen de in § 2 bedoelde termijn geen beslissing

wordt genomen, moet de effectenstudie niet worden uitgevoerd.
§ 4. - Wanneer de effectenstudie is verwezenlijkt, moet het dossier dat

overeenkomstig artikel 30 aan het openbaar onderzoek wordt onder-
worpen, bovendien volgende gegevens bevatten :
1° de bezwaren en opmerkingen die in het kader van het in artikel 40

bedoelde openbaar onderzoek aan het college van burgemeester en
schepenen zijn gericht, alsook het proces-verbaal van sluiting van dit
onderzoek;
2° de notulen van de overlegcommissie;
3° het advies van de in dit artikel bedoelde overlegcommissie.

Article 41

Concertation

§ 1er. - Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le
territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante,
être exécuté, ou son délégué saisit la commission de concertation
élargie aux représentants de chaque commune concernée par les
incidences du projet dans le délai de 15 jours de la clôture de l’enquête
publique visé à l’article 114 de l’ordonnance du 29 août 1991 organique
de la planification et de l’urbanisme.

§ 2. - La commission de concertation notifie son avis dans les 30 jours
de la fin de l’enquête publique, conformément à l’article 114 de
l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l’urbanisme.
Lorsque la commission de concertation n’a pas notifié son avis dans

le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu’il soit tenu compte
des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l’expiration du délai de
30 jours visé au premier alinéa.

§ 3. - Dans le même délai que celui imparti à la commission de
concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque
commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques
et l’Administration de l’aménagement du territoire et du logement
rendent leur avis et le transmettent à l’Institut. A défaut de notification
dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.

Article 42

Demande de réaliser une étude d’incidences

§ 1er. - Dans des circonstances exceptionnelles, la commission de
concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander au
Gouvernement de faire réaliser une étude d’incidences.
§ 2. - Lorsqu’il estime qu’il y a lieu de faire réaliser une étude

d’incidences, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur dans
les 30 jours de la réception du dossier.
Dans ce cas, le Gouvernement :
1° invite le demandeur à faire parvenir à l’Institut une ou des

propositions relatives aux choix du chargé d’étude;

2° charge l’Institut d’établir le projet de cahier de charges de l’étude
d’incidences dans les trente jours; en cas de projet mixte, le Gouverne-
ment règle les modalités de collaboration entre l’Institut et l’Adminis-
tration de l’aménagement du territoire et du logement;

3° détermine, outre les membres désignés à l’article 22, § 1er, alinéa 2,
la composition du comité d’accompagnement.
Dans les 10 jours de la réception de la décision du Gouvernement,

l’Institut réunit le comité d’accompagnement. Il tient le comité d’accom-
pagnement régulièrement informé de l’évolution de l’élaboration du
projet de cahier des charges de l’étude d’incidences.
Après l’établissement du projet de cahier de charges, l’Institut

transmet le dossier, avec ses observations éventuelles, au demandeur et
au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire
de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.

Dans les 5 jours de l’établissement du projet de cahier des charges,
l’Institut réunit, à nouveau, le comité d’accompagnement et la procé-
dure se poursuit conformément aux articles 21 et suivants.
Lorsqu’il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement

motive sa décision et transmet le dossier à l’Institut.
§ 3. - Le silence du Gouvernement à l’expiration du délai visé au § 2

équivaut au refus de faire réaliser une étude d’incidences.
§ 4. - Lorsque l’étude d’incidences a été réalisée, le dossier soumis à

l’enquête publique conformément à l’article 30 comprend en outre :

1° les réclamations et observations adressées au Collège des bourg-
mestre et échevins dans le cadre de l’enquête publique visée à
l’article 40 ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;

2° le procès-verbal de la commission de concertation;
3° l’avis de la commission de concertation visé au présent article.
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Afdeling 3 - Afgifte van het milieu-attest
of van de milieuvergunning zonder voorafgaand attest

Artikel 43

Afgifte van het attest of van de vergunning
§ 1. - Het Instituut geeft het milieu-attest of de milieuvergunning af.
§ 2. - Het stelt de aanvrager in kennis van zijn beslissing binnen

45 dagen na ontvangst van het advies van de overlegcommissie of na
het verstrijken van de termijn om het mee te delen. Die termijn kan, bij
een met redenen omklede beslissing, een enkele maal voor een
maximumduur van 45 dagen worden verlengd.
Het stuurt evenwel een kennisgeving van zijn beslissing binnen een

termijn van 160 dagen na de dag van de betekening van het
ontvangbewijs, zoals bedoeld in artikel 39, of, indien het ontvangbewijs
of het bericht dat het dossier niet volledig is, ontbreken, binnen een
termijn van 160 dagen na de 31e dag na de datum van het indienings-
bewijs of verzending van de aanvraag aan de gemeente of na de 11e dag
na verzendingsdatum van de ontbrekende stukken of inlichtingen aan
het Instituut.
§ 3. - Het uitblijven van een beslissing, betekend binnen de in § 2

gestelde termijnen, komt neer op een weigering van het milieu-attest of
-vergunning.

Afdeling 4 - Aanvraag om een milieuvergunning
ingevolge de toekenning van een milieu-attest

Artikel 44

Inhoud en indiening van de aanvraag
§ 1. - De aanvraag om een milieuvergunning wordt ingediend bij de

gemeente op het grondgebied waarvan het belangrijkste gedeelte van
het project moet worden uitgevoerd. Ze bevat de gegevens die vereist
zijn overeenkomstig artikel 10, alsook een afschrift van het milieu-
attest.
Het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde geeft

onmiddellijk aan de aanvrager een indieningsbewijs af en stuurt een
afschrift van de aanvraag en van het indieningsbewijs aan het Instituut.
§ 2. - De aanvraag kan tevens bij een ter post aangetekende brief aan

het college van burgemeester en schepenen worden gericht. Na
ontvangst hiervan stuurt het college van burgemeester en schepenen of
zijn gemachtigde de aanvraag aan het Instituut.
§ 3. - Indien het om een gemengd project gaat, bezorgt het Instituut

aan het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting een afschrift
van het dossier voor de aanvraag van de milieuvergunning.
Het Instituut vraagt aan de gemeente een afschrift van het aanvraag-

dossier voor de stedenbouwkundige vergunning.
§ 4. - Na ontvangst hiervan deelt het Instituut aan de aanvrager een

dossiernummer mee en de gegevens van de ambtenaar die het dossier
behandelt.
Indien de aanvrager deze inlichtingen niet binnen 10 dagen na de

datum van het indieningsbewijs of na het versturen van de aanvraag
heeft ontvangen, richt hij een afschrift van de aanvraag aan het
Instituut. Na ontvangst hiervan deelt het Instituut de in het eerste lid
bedoelde elementen mee.

Artikel 45

Ontvangbewijs
§ 1. - Wanneer het dossier volledig is, richt het Instituut binnen

twintig dagen na ontvangst van het dossier voor de aanvraag van de
milieuvergunning een ontvangbewijs aan de aanvrager.
§ 2. - Wanneer het dossier onvolledig is, brengt het Instituut de

aanvrager hiervan op de hoogte binnen twintig dagen na ontvangst van
het dossier voor de aanvraag van de milieuvergunning met vermelding
van de ontbrekende stukken en inlichtingen.
Binnen 10 dagen na ontvangst hiervan richt het Instituut een

ontvangbewijs aan de aanvrager.
Betreft het een gemengd project, dan wordt het dossier van de

aanvraag om een milieuvergunning als onvolledig geacht, indien de
overeenkomstige aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning
niet werd ingediend.

Artikel 46

Vrijstelling van speciale regelen van openbaarmaking en raadpleging
De aanvraag om een milieuvergunning wordt vrijgesteld van de

speciale regelen van openbaarmaking en van het advies van de
geraadpleegde personen en diensten aan wie de aanvraag om een
milieu-attest wordt voorgelegd, op voorwaarde dat er geen nieuwe
redenen zijn die dergelijke regelen en adviezen zouden verantwoorden.

Section 3. - Délivrance du certificat d’environnement
ou du permis d’environnement sans certificat préalable

Article 43

Délivrance du certificat ou du permis
§ 1er. - L’Institut délivre le certificat ou le permis d’environnement.
§ 2. - Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à

dater de la réception de l’avis de la commission de concertation ou de
l’expiration du délai pour le communiquer. Ce délai peut, par une
décision motivée, faire l’objet d’une prolongation unique de 45 jours
maximum.
Toutefois, la notification de la décision doit intervenir moins de

160 jours après la date de l’accusé de réception visé à l’article 39 ou, en
l’absence de notification de l’accusé de réception ou du caractère
incomplet du dossier, moins de 160 jours après le 31e jour de la date de
l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande à la commune ou
après le 11e jour de la date d’envoi des documents ou renseignements
manquants à l’Institut.

§ 3. - L’absence de décision notifiée dans les délais fixés au § 2
équivaut au refus du certificat ou du permis d’environnement.

Section 4. - Demande de permis d’environnement
suite à l’octroi d’un certificat d’environnement

Article 44

Contenu et dépôt de la demande
§ 1er. - La demande de permis d’environnement est déposée à la

commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la
plus importante, être exécuté. Elle contient les indications requises par
l’article 10 ainsi qu’une copie du certificat d’environnement.

Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre
immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet
une copie de la demande et de l’attestation de dépôt à l’Institut.
§ 2. - La demande peut également être adressée au Collège des

bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès
réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué
transmet la demande à l’Institut.
§ 3. - En cas de projet mixte, l’Institut transmet une copie du dossier

de demande de permis d’environnement à l’Administration de l’amé-
nagement du territoire et du logement.
L’Institut sollicite de la commune une copie du dossier de demande

de permis d’urbanisme.
§ 4. - Dès réception de la demande, l’Institut communique au

demandeur un numéro de dossier et les coordonnées de l’agent traitant.

Si le demandeur n’a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la
date de l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande, il adresse
une copie de la demande à l’Institut. Dès réception, l’Institut commu-
nique les éléments visés à l’alinéa 1er.

Article 45

Accusé de réception
§ 1er. - Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la

réception du dossier de demande de permis d’environnement, l’Institut
adresse un accusé de réception au demandeur.
§ 2. - Lorsque le dossier est incomplet, l’Institut en informe le

demandeur dans les vingt jours de la réception du dossier de demande
de permis d’environnement en indiquant les documents ou renseigne-
ments manquants.
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l’Institut adresse un

accusé de réception au demandeur.
En cas de projet mixte, le dossier de demande de permis d’environ-

nement est incomplet en l’absence d’introduction de la demande de
permis d’urbanisme correspondant.

Article 46

Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation
La demande de permis d’environnement est dispensée des mesures

particulières de publicité et de l’avis des personnes ou services
consultés auxquels la demande de certificat d’environnement a été
soumise, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de
telles mesures ou avis ne soient pas apparus.
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Artikel 47

Afgifte van de vergunning na de toekenning van een attest
§ 1. - Het Instituut geeft de milieuvergunning af.
§ 2. - Het stuurt de aanvrager een kennisgeving van zijn beslissing

binnen een termijn van 45 dagen na de dag van de kennisgeving van
het ontvangbewijs, zoals bedoeld in artikel 45, of, indien het ontvang-
bewijs of het bericht dat het dossier niet volledig is, ontbreken, binnen
diezelfde termijn van 45 dagen na de 31e dag hetzij na de datum van
het indieningsbewijs of verzending van de aanvraag aan de gemeente,
hetzij na de datum van verzending van de ontbrekende stukken of
inlichtingen aan het Instituut.
Deze termijn kan, bij een met redenen omklede beslissing, een enkele

maal met een maximumduur van 45 dagen worden verlengd.
§ 3. - Bij het uitblijven van een beslissing, betekend binnen de in § 2

gestelde termijn, geldt het milieu-attest als een milieuvergunning met
een geldigheidsduur van 15 jaar.

HOOFDSTUK IV. - Bepalingen betreffende de inrichtingen van klasse II
en de tijdelijke inrichtingen

Afdeling 1. - Indiening en onderzoek van de aanvragen
betreffende de inrichtingen van klasse II

Artikel 48

Inhoud van de aanvraag
§ 1. - De aanvraag om een milieuvergunning bevat de gegevens die

vereist zijn overeenkomstig artikel 10. Zij moet worden gestuurd aan
het bestuur van de gemeente waar de inrichting is gelegen.
Het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde geeft

onmiddellijk aan de aanvrager een indieningsbewijs.
§ 2. - De aanvraag kan tevens bij een ter post aangetekende brief aan

het college van burgemeester en schepenen worden gericht.

Artikel 49

Ontvangbewijs
§ 1. - Wanneer het dossier volledig is, richt het college van

burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde binnen 10 dagen na de
datum van het indieningsbewijs of na het versturen van de aanvraag
aan de gemeente aan de aanvrager een ontvangbewijs bij een ter post
aangetekende brief.
§ 2. - Wanneer het dossier onvolledig is, brengt het college van

burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde de aanvrager hiervan
op de hoogte binnen 10 dagen na de datum van het indieningsbewijs of
verzending van de aanvraag aan de gemeente met vermelding van de
ontbrekende stukken of inlichtingen.
Binnen 10 dagen na ontvangst hiervan, verricht het college van

burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde de in § 1 vermelde
handelingen.

Artikel 50

Openbaar onderzoek
Binnen vijftien dagen na het versturen van het ontvangbewijs of na

het verstrijken van de termijn voor het versturen ervan, indien geen
enkele aanvraag om een bijkomend document aan de aanvrager werd
gericht, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen of zijn
gemachtigde het dossier aan een openbaar onderzoek.
Wanneer een project het voorwerp uitmaakt van een aanvraag om

een milieuvergunning en een aanvraag om een stedenbouwkundige
vergunning, waarvoor speciale regelen van openbaarmaking zijn
vereist, kan het college van burgemeester en schepenen of zijn
gemachtigde de twee aanvragen gelijktijdig aan een openbaar onder-
zoek onderwerpen.

Artikel 51

Afgifte van de vergunning
§ 1. - Het college van burgemeester en schepenen geeft de milieu-

vergunning af.
§ 2. - Het stuurt de aanvrager bij een ter post aangetekende brief een

kennisgeving van zijn beslissing binnen 60 dagen na de datum van het
ontvangbewijs, zoals bedoeld in artikel 49, of, indien het ontvangbewijs
of het bericht dat het dossier onvolledig is, ontbreken, minder dan
60 dagen na de 11e dag hetzij na de datum van het indieningsbewijs of
het versturen van de aanvraag, hetzij na de verzendingsdatum van de
ontbrekende stukken of inlichtingen.
De in het tweede lid bedoelde termijn wordt opgeschort, telkens als

in ongeacht welke fase van de procedure een termijn wordt verlengd.

Article 47

Délivrance du permis après l’octroi d’un certificat
§ 1er. - L’Institut délivre le permis d’environnement.
§ 2. - Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à

dater de la notification de l’accusé de réception visé à l’article 45 ou, en
l’absence de notification de l’accusé de réception ou du caractère
incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le 31e jour
soit de la date de l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande à
la commune soit de la date de l’envoi des documents ou renseigne-
ments manquants à l’Institut.

Ce délai peut, par une décision motivée, faire l’objet d’une prolon-
gation unique de 45 jours maximum.
§ 3. - En l’absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 2, le

certificat tient lieu de permis d’environnement délivré pour une durée
de 15 ans.

CHAPITRE IV. — Dispositions relatives aux installations de classe II
et aux installations temporaires

Section 1re. - De l’introduction et de l’instruction
des demandes relatives aux installations de classe II

Article 48

Contenu de la demande
§ 1er. - La demande de permis d’environnement contient les

indications requises par l’article 10. Elle est adressée à l’administration
communale du lieu où se situe l’installation.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre

immédiatement une attestation de dépôt au demandeur.
§ 2. - La demande peut également être adressée au Collège des

bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.

Article 49

Accusé de réception
§ 1er. - Lorsque le dossier est complet, dans les 10 jours de la date de

l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande à la commune, le
Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé
de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

§ 2. - Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et
échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les 10 jours de
la date de l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande à la
commune en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, le Collège des
bourgmestre et échevins ou son délégué accomplit les actes indiqués au
§ 1er.

Article 50

Enquête publique
Dans les quinze jours de l’envoi de l’accusé de réception ou de

l’expiration du délai prévu pour son envoi si aucune demande de
document complémentaire n’a été adressée au demandeur, le Collège
des bourgmestre et échevins ou son délégué soumet le dossier à
l’enquête publique.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une demande de permis d’environne-

ment et d’une demande de permis d’urbanisme nécessitant des
mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et
échevins ou son délégué peut soumettre, simultanément, les deux
demandes à l’enquête publique.

Article 51

Délivrance du permis
§ 1er. - Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis

d’environnement.
§ 2. - Il notifie sa décision par envoi recommandé à la poste au

demandeur dans les 60 jours après la date de l’accusé de réception visé
à l’article 49 ou, en l’absence de notification de l’accusé de réception ou
du caractère incomplet du dossier, moins de 60 jours après le 11e jour
soit de la date de l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande soit
de la date d’envoi des documents ou renseignements manquants.

Le délai visé à l’alinéa 2 est suspendu chaque fois qu’un délai est
prolongé à n’importe quel stade de la procédure.
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§ 3. - Het uitblijven van een beslissing, betekend binnen de in § 2
gestelde termijn, komt neer op de weigering van de milieuvergunning.

Afdeling 2. - Bepalingen betreffende de tijdelijke inrichtingen

Artikel 52

Indiening van de aanvraag
§ 1. - De aanvraag om een milieuvergunning mag worden ingediend

op het gemeentehuis. Het college van burgemeester en schepenen of
zijn gemachtigde overhandigt onmiddellijk aan de aanvrager een
indieningsbewijs.
De aanvraag om een milieuvergunning mag eveneens aan het college

van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde worden gericht bij
een ter post aangetekende brief.
§ 2. - Wanneer het dossier volledig is, verstuurt het college van

burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde binnen 10 dagen na de
datum van het indieningsbewijs of verzending van de aanvraag aan de
aanvrager een ontvangbewijs bij een ter post aangetekende brief.
§ 3. - Wanneer het dossier onvolledig is, brengt het college van

burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde de aanvrager hiervan
op de hoogte binnen 10 dagen na de datum van het indieningsbewijs of
verzending van de aanvraag met vermelding van de ontbrekende
stukken of inlichtingen.
Binnen 10 dagen na ontvangst hiervan richt het college van

burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde aan de aanvrager een
ontvangbewijs bij een ter post aangetekende brief.

Artikel 53

Afgifte van de vergunning
§ 1. - Het college van burgemeester en schepenen geeft de milieu-

vergunning af.
Het stuurt de aanvrager een kennisgeving per ter post aangetekende

brief van zijn beslissing binnen 30 dagen na de datum van het
ontvangbewijs, zoals bedoeld in artikel 52, § 2 en § 3, of, wanneer het
ontvangbewijs of het bericht dat het dossier onvolledig is, ontbreken,
binnen 30 dagen vanaf de 11de dag na de datum van het indienings-
bewijs of het versturen van de aanvraag of de datum van verzending
van de ontbrekende stukken of inlichtingen.
Wanneer de aanvraag aanleiding geeft tot het raadplegen van

personen of diensten overeenkomstig artikel 13, wordt die termijn van
dertig dagen verdubbeld. Deze raadpleging is evenwel niet vereist,
wanneer de uitbatingsduur van de tijdelijke inrichting niet hoger ligt
dan drie maanden.
§ 2. - Indien er geen beslissing ter kennis wordt gebracht binnen de

in § 1 gestelde termijn, kan de aanvrager, bij een ter post aangetekende
brief, een aanmaning sturen aan de gemeente.
Indien de aanvrager geen beslissing heeft ontvangen bij het verstrij-

ken van een nieuwe termijn van 10 dagen, ingaand op de dag waarop
de aangetekende aanmaningsbrief ter post is afgegeven, wordt de
vergunning geacht te zijn uitgereikt voor de duur vermeld in de
aanvraag.
De aanvrager mag zijn inrichtingen uitbaten met inachtneming van

de aanwijzingen van het dossier dat hij heeft ingediend en van alle
wetten en verordeningen van toepassing.

HOOFDSTUK V. - Rechtsgeldigheid van de beslissingen en de voorwaarden
voor de afgifte van milieu-attesten en milieuvergunningen

Artikel 54

Definitie
Voor de toepassing van deze titel, wordt onder «beslissing» verstaan :

elke beslissing die uitspraak doet over een aanvraag om een milieu-
attest of een milieuvergunning, over een administratief beroep of over
een aanvraag tot verlenging van een vergunning die krachtens
artikel 62 wordt ingediend.

Artikel 55

In acht te nemen elementen bij het nemen van de beslissing
Naast de in de aanvraag of in het beroep vermelde gegevens en

onverminderd alle andere inlichtingen die nuttig kunnen zijn, moet bij
het nemen van iedere beslissing met de volgende elementen rekening
worden gehouden :
1° de wisselwerking tussen de gevaren, hinder en ongemakken van

de geplande inrichtingen en die van bestaande inrichtingen;
2° de dwingende bepalingen die van toepassing zijn, met inbegrip

van de programma’s ter vermindering van de vervuiling;

§ 3. - L’absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 2 équivaut
au refus du permis d’environnement.

Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires

Article 52

Dépôt de la demande
§ 1er. - La demande de permis d’environnement peut être déposée à

la commune. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué
délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur.

La demande de permis d’environnement peut également être
adressée au Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué par
envoi recommandé à la poste.
§ 2. - Lorsque le dossier est complet, dans les dix jours de la date de

l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande, le Collège des
bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception
au demandeur par envoi recommandé à la poste.
§ 3. - Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et

échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les 10 jours de
la date de l’attestation de dépôt ou de l’envoi de la demande, en
indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, le Collège des
bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception
au demandeur par envoi recommandé à la poste.

Article 53

Délivrance du permis
§ 1er. - Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis

d’environnement.
Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste

dans les 30 jours à dater de la date de l’accusé de réception visé à
l’article 52, § 2 et § 3 ou, en l’absence de notification de l’accusé de
réception ou du caractère incomplet du dossier, dans les 30 jours à dater
du 11ème jour suivant la date de l’attestation de dépôt ou de l’envoi de
la demande ou de la date d’envoi des documents ou renseignements
manquants.
Lorsque la demande donne lieu à la consultation de personnes ou de

services conformément à l’article 13, ce délai de trente jours est doublé.
Toutefois, cette consultation n’est pas requise lorsque la durée d’exploi-
tation de l’installation temporaire n’excède pas trois mois.

§ 2. - En l’absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 1er, le
demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel
à la commune.
Si, à l’expiration d’un nouveau délai de dix jours prenant cours à la

date du dépôt à la poste de l’envoi recommandé contenant rappel, le
demandeur n’a pas reçu de décision, le permis est censé accordé pour
la durée figurant dans la demande.

Le demandeur peut exploiter ses installations en se conformant aux
indications du dossier qu’il a déposé ainsi qu’à l’ensemble des lois et
règlements applicables.

CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance
des certificats et des permis d’environnement

Article 54

Définition
Pour l’application du présent titre, on entend par «décision», toute

décision statuant sur une demande de certificat ou de permis d’envi-
ronnement, sur un recours administratif ou sur une demande de
prolongation de permis introduite en vertu de l’article 62.

Article 55

Eléments à prendre en compte lors de l’élaboration de la décision
Dans l’élaboration de toute décision, outre les éléments contenus

dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres
renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en
considération :
1° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de

l’installation envisagée et ceux d’installations existantes;
2° les dispositions impératives applicables en ce compris les program-

mes de réduction de la pollution;
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3° de beste technologische middelen die beschikbaar zijn om de
gevaren, de hinder of de ongemakken ten gevolge van de inrichting te
voorkomen, te verminderen of te verhelpen, alsook de concrete
gebruiksmogelijkheden van die technologische middelen;
4° de adviezen die binnen de termijn worden uitgebracht door de

geraadpleegde personen en diensten in verband met de aanvraag of het
beroep.
Indien er een effectenstudie werd uitgevoerd, zal met de gegevens en

de besluiten van deze studie speciaal rekening worden gehouden.

Bij het nemen van elke beslissing moeten de belangen die in artikel 2
worden genoemd, en de belangen van de aanvrager of de uitbater tegen
elkaar worden afgewogen.
Deze gegevens moeten naar behoren vermeld staan in de motivering

van de beslissing, ofwel moeten ze in het dossier zijn opgenomen.

Artikel 56

Bijzondere uitbatingsvoorwaarden
Ongeacht de andere voorwaarden, kan de overheid die de milieu-

vergunning afgeeft, het volgende bepalen :
1° de voorwaarden voor het sluiten van een verzekeringspolis die de

burgerlijke aansprakelijkheid van de uitbater dekt in geval van schade
ten gevolge van een toestand van gevaar, hinder of ongemak, zoals
bedoeld in artikel 2;
2° de voorwaarden voor de controle van de inrichting en haar

omgeving en in het algemeen voor elke periodieke controle die
noodzakelijk is voor de bescherming bedoeld in artikel 2;
3° de voorwaarden voor de maatregelen die moeten worden

genomen, wanneer er zich een ongeluk of een incident voordoet,
waardoor schade wordt berokkend aan het leefmilieu en de personen
die krachtens artikel 2 beschermd worden;
4° de voorwaarden voor de door het vrachtvervoer te volgen wegen

van of naar de inrichting;
5° de voorwaarden voor de toestand waarin de plaats zich na het

beëindigen van de uitbating moet bevinden, en de waarborgen die de
uitbater daaromtrent moet geven;
6° de voorwaarden voor de tijdstippen waarop de inrichting in

werking mag zijn.

Artikel 57

Wijziging van de plannen
Wanneer de uitbatingsvoorwaarden die de bevoegde overheid

voornemens is op te leggen, wijzigingen inhouden van de plannen die
tot staving van de aanvraag zijn ingediend en geen gevolgen hebben
voor zijn doelstelling, kan de milieuvergunning worden toegekend na
ontvangst van de gewijzigde plannen, zonder deze opnieuw te moeten
onderwerpen aan de behandelingsprocedure waartoe de aanvraag
aanleiding gaf.

Artikel 58

Mobiele inrichtingen
Wanneer een inrichting mobiel is, wijst de milieuvergunning de

plaatsen aan waar zij mag worden uitgebaat. De algemene uitbatings-
voorwaarden of de uitbatingsvoorwaarden vermeld in de milieuver-
gunning moeten worden nageleefd op alle plaatsen waar de inrichting
wordt uitgebaat.

Artikel 59

Termijn van verval
§ 1. - De bevoegde overheid bepaalt de termijn waarbinnen de

milieuvergunning moet worden uitgevoerd. Deze termijn mag niet
langer zijn dan 2 jaar na de kennisgeving van de definitieve beslissing.
§ 2. - De milieuvergunning vervalt indien de vergunninghouder,

binnen de gestelde termijn, niet duidelijk met de uitvoering van de
vergunning van start is gegaan. Het verval van de vergunning
geschiedt van rechtswege.
§ 3. - Op verzoek van de vergunninghouder, kan evenwel de termijn

waarbinnen aan de milieuvergunning uitvoering moest worden gege-
ven, worden verlengd met een maximumduur van 1 jaar. De verlenging
moet, op straffe van verval, worden aangevraagd ten minste 3 maanden
vóór het verstrijken van de in § 1 bedoelde termijn.
De verlenging wordt verleend door de uitreikende overheid. Bij het

uitblijven van een beslissing na het verstrijken van de termijn, wordt de
verlenging geacht toegekend te zijn.
§ 4. - De beslissing tot weigering van de verlenging is niet vatbaar

voor beroep.

3° les meilleures technologies disponibles pour éviter, réduire ou
remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l’installation et
leurs possibilités concrètes d’utilisation;

4° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés
sur la demande ou le recours.

Quand une étude d’incidences a été réalisée, les données et les
conclusions qui s’en dégagent sont spécialement prises en considéra-
tion.
Dans l’élaboration de toute décision, les intérêts visés à l’article 2 et

les intérêts du demandeur ou de l’exploitant doivent être mis en
balance.
Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la

motivation de la décision soit apparaı̂tre dans le dossier.

Article 56

Conditions particulières d’exploitation
Sous réserve d’autres conditions, l’autorité qui délivre un permis

d’environnement peut notamment prescrire :
1° des conditions relatives à la souscription d’une police d’assurance

couvrant la responsabilité civile de l’exploitant en cas de dommage
consécutif à l’un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à
l’article 2;
2° des conditions relatives au contrôle de l’installation et de son

environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle
périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l’article 2;
3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d’accident

ou d’incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes
protégés en vertu de l’article 2;

4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi
des véhicules arrivant à l’installation ou quittant celle-ci;
5° des conditions relatives à l’état dans lequel doivent se trouver les

lieux au terme de l’exploitation et aux garanties à fournir à cet effet par
l’exploitant;
6° des conditions d’horaire concernant le fonctionnement de l’instal-

lation.

Article 57

Modification des plans
Lorsque les conditions d’exploiter que l’autorité compétente a

l’intention d’imposer impliquent des modifications des plans déposés à
l’appui de la demande qui n’affectent pas son objet, le permis
d’environnement peut être octroyé dès réception des plans modifiés
sans avoir à soumettre ceux-ci à nouveau aux actes d’instruction
auxquels la demande a donné lieu.

Article 58

Installations mobiles
Lorsqu’une installation est mobile, le permis d’environnement

indique les lieux où elle peut être exploitée. Les conditions générales
d’exploiter ou celles qui sont contenues dans le permis d’environne-
ment doivent être respectées partout où l’installation est exploitée.

Article 59

Délai de péremption
§ 1er. - L’autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis

d’environnement doit être mis en œuvre. Ce délai ne peut dépasser
2 ans à partir de la notification de la décision définitive.
§ 2. - Le permis d’environnement est périmé si, au terme du délai fixé

pour sa mise en œuvre, le bénéficiaire n’a pas entamé l’exploitation des
installations de façon significative. La péremption s’opère de plein
droit.
§ 3. - Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en

œuvre du permis d’environnement peut être prorogé pour une période
de 1 an maximum. La demande de prorogation doit intervenir 3 mois
au moins avant l’écoulement du délai visé au § 1er à peine de forclusion.

La prorogation est accordée par l’autorité délivrante. A défaut de
décision au terme du délai de mise en œuvre, la prorogation est réputée
accordée.
§ 4. - La décision de refus de prorogation n’est pas susceptible de

recours.
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Artikel 60

Duur van het attest

§ 1. - Het milieu-attest is 2 jaar geldig.
§ 2. - Op verzoek van de attesthouder, kan het attest evenwel worden

verlengd met een periode van 1 jaar. De verlenging moet, op straffe van
verval, worden aangevraagd ten minste 6 maanden vóór het verstrijken
van de in § 1 bedoelde termijn.
De verlenging wordt verleend door de uitreikende overheid. Bij het

uitblijven van een beslissing 3 maanden vóór het verstrijken van de
termijn waarbinnen aan het attest uitvoering moest worden gegeven,
wordt de verlenging geacht toegekend te zijn.
§ 3. - De beslissing tot weigering van de verlenging is niet vatbaar

voor beroep.

Artikel 61

Duur van de vergunning

De vergunning is 15 jaar geldig vanaf het begin van de uitbating van
de inrichtingen.
De bevoegde overheid kan deze termijn verminderen; in dit geval zal

zij haar beslissing speciaal met redenen omkleden.
In geval van tijdelijke inrichtingen bedraagt de maximumduur van

de vergunning evenwel :
a) drie jaar indien het gaat om een inrichting die nodig is voor een

bouwterrein;
b) drie maanden in de overige gevallen.

Artikel 62

Verlenging van de vergunning
§ 1. - De geldigheidsduur van de milieuvergunning kan voor een

nieuwe periode van 15 jaar worden verlengd. De geldigheidsduur van
de milieuvergunning voor een tijdelijke inrichting kan evenwel niet
worden verlengd.
§ 2. - De houder van de milieuvergunning vraagt de verlenging van

zijn vergunning aan bij een ter post aangetekende brief aan de
uitreikende overheid, en dit uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van de
geldigheidsduur, zoniet moet hij een nieuwe aanvraag om een milieu-
vergunning indienen.
§ 3. - De aanvraag tot verlenging bevat de volgende gegevens :
1° als de aanvrager een natuurlijke persoon is : zijn naam, voornaam

en woonplaats; als het om een rechtspersoon gaat : de naam van de
firma of van de vennootschap, de rechtsvorm, het adres van de zetel
van de vennootschap, alsook de hoedanigheid van de ondertekenaar
van de aanvraag;
2° de lijst van de ingedeelde inrichtingen waarvoor de verlenging

van de milieuvergunning wordt aangevraagd;
3° de wijzigingen die aan de ingedeelde inrichtingen werden

aangebracht sinds de afgifte van de milieuvergunning.
De Regering kan de gegevens die moeten worden vermeld in de

aanvraag tot verlenging van de milieuvergunning nader omschrijven
en aanvullen.
§ 4. - Wanneer het dossier volledig is, richt de bevoegde overheid

binnen 30 dagen na de datum van verzending van de verlengingsaan-
vraag, bij een ter post aangetekende brief, aan de aanvrager een
ontvangbewijs.
§ 5. - Wanneer het dossier niet volledig is, brengt de bevoegde

overheid de aanvrager hiervan op de hoogte binnen 30 dagen na de
datum van verzending van de aanvraag tot verlenging, met vermelding
van de ontbrekende stukken en inlichtingen.
Binnen 10 dagen na de datum van verzending hiervan, stuurt de

uitreikende overheid een ontvangbewijs aan de aanvrager bij een ter
post aangetekende brief.
§ 6. - De bevoegde overheid stuurt de aanvrager een kennisgeving

van haar beslissing uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de
geldigheidsduur van de vergunning. Zij kan er nieuwe uitbatingsvoor-
waarden aan toevoegen.
Indien er binnen deze termijn geen beslissing ter kennis wordt

gebracht, kan de aanvrager, bij een ter post aangetekende brief, een
aanmaning sturen aan de bevoegde overheid. Indien, bij het verstrijken
van een nieuwe termijn van twee maanden met ingang op de datum
van afgifte bij de post van de aangetekende zending met de aanmaning,
de aanvrager geen beslissing heeft ontvangen, wordt de vergunning
geacht te worden verlengd voor een duur van 15 jaar.

Article 60

Durée du certificat

§ 1er. - Le certificat d’environnement est valable pendant 2 ans.
§ 2. - Toutefois, à la demande de son titulaire, le certificat peut être

prorogé pour une période de 1 an. La demande de prorogation doit
intervenir 6 mois au moins avant l’écoulement du délai visé au § 1er à
peine de forclusion.
La prorogation est accordée par l’autorité délivrante. A défaut de

décision 3 mois avant l’écoulement du délai de mise en œuvre, la
prolongation est réputée accordée.

§ 3. - La décision de refus de prorogation n’est pas susceptible de
recours.

Article 61

Durée du permis

Le permis est valable pendant quinze ans à partir du début de
l’exploitation des installations.
L’autorité compétente peut réduire cette durée; en ce cas, elle motive

spécialement sa décision.
Cependant, dans le cas d’installations temporaires, la durée maxi-

male du permis est de :
a) trois ans s’il s’agit d’une installation nécessaire à un chantier de

construction;
b) trois mois, dans les autres cas.

Article 62

Prolongation du permis
§ 1er. - La durée du permis d’environnement peut être prolongée

pour une nouvelle période de 15 ans. Toutefois, la durée d’un permis
d’environnement pour une installation temporaire ne peut être prolon-
gée.
§ 2. - Le titulaire du permis d’environnement demande la prolonga-

tion du permis à l’autorité délivrante par envoi recommandé à la poste
au plus tard 1 an avant son terme à défaut de quoi, il doit introduire une
nouvelle demande de permis d’environnement.

§ 3. - La demande de prolongation contient les indications suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et

domicile; s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa
raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que
la qualité du signataire de la demande;

2° la liste des installations classées pour lesquelles la prolongation du
permis d’environnement est demandée;
3° les changements apportés aux installations classées depuis la

délivrance du permis d’environnement.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à

mentionner dans la demande de prolongation du permis d’environne-
ment.
§ 4. - Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la date

d’envoi de la demande de prolongation, l’autorité compétente adresse
un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la
poste.
§ 5. - Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente en

informe le demandeur dans les trente jours de la date d’envoi de la
demande de prolongation, en indiquant les documents ou renseigne-
ments manquants.
Dans les 10 jours de la date d’envoi de ceux-ci, l’autorité délivrante

adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé
à la poste.
§ 6. - L’autorité compétente notifie sa décision au demandeur au plus

tard 6 mois avant l’écoulement du délai de validité du permis. Elle peut
l’assortir de nouvelles conditions d’exploiter.

En l’absence de décision notifiée dans ce délai, le demandeur peut,
par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l’autorité
compétente. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de deux mois prenant
cours à la date du dépôt à la poste de l’envoi recommandé contenant
rappel, le demandeur n’a pas reçu de décision, le permis est censé
prolongé pour une durée de 15 ans.
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§ 7. - De verlenging van de duur van de milieuvergunning stelt de
vergunninghouder niet vrij van zijn plichten en belemmert de toepas-
sing niet van de maatregelen en strafbepalingen bedoeld in de
artikelen 95 en 96 voor de feiten die voorafgaan aan de beslissing, zij het
een stilzwijgende, tot verlenging.

§ 8. - Iedere beslissing tot verlenging moet aangeplakt worden
overeenkomstig de bepalingen van artikel 87.
Bij een stilzwijgende beslissing, moet de aanvrager een bericht

aanplakken dat de stilzwijgende verlenging bekendmaakt.
De Regering stelt de regels voor de toepassing van deze paragraaf

vast.

Artikel 63

Verplichtingen van de vergunninghouders

§ 1. - Onverminderd de verplichtingen die hem door andere
bepalingen zijn opgelegd, moet elke houder van een milieuvergun-
ning :
1° zijn vergunning, of de hiervoor geldende beslissing, alsook elke

beslissing tot wijziging, schorsing of intrekking van de milieuvergun-
ning aanplakken op het gebouw waarin de inrichtingen zich bevinden,
en in de buurt van de inrichting, op een van de openbare weg zichtbare
plaats;
2° kennis geven, aan de bevoegde overheid in eerste instantie, ten

minste 15 dagen op voorhand, van de datum waarop de uitvoering van
de milieuvergunning kan beginnen;
3° alle nodige maatregelen treffen om de gevaren, hinder of

ongemakken ten gevolge van de inrichting te voorkomen, te vermin-
deren of te verhelpen;
4° onmiddellijk het Instituut en de gemeente op de hoogte brengen

van elk ongeval of incident dat het leefmilieu of de gezondheid en de
veiligheid van de personen zou kunnen schaden;
5° onmiddellijk de bevoegde overheid in eerste instantie op de

hoogte brengen van de veranderingen die zich sinds de afgifte van de
milieuvergunning hebben voorgedaan in één van de gegevens of
voorwaarden vermeld in het aanvraagdossier of in de milieuvergun-
ning;
6° onmiddellijk de bevoegde overheid in eerste instantie inlichten

over elke verandering van vergunninghouder, alsook over elke stop-
zetting van de activiteiten;
7° in de door de Regering gestelde gevallen, jaarlijks een verslag

opstellen betreffende de naleving van de dwingende bepalingen die
van toepassing zijn en van de voorwaarden van de milieuvergunning
en dat gewijd is aan de specifieke maatregelen die werden goedgekeurd
voor de verwezenlijking van de in artikel 2 bedoelde doelstellingen,
met inbegrip van het aanwenden van de beste beschikbare technolo-
gieën. Hiertoe kan de uitbater een beroep doen op de diensten van de
door de Regering erkende personen.
§ 2. - Elke persoon die de houder is of was van een milieuvergunning,

is bovendien verplicht de plaats van een inrichting waarvan de
uitbating ten einde loopt of niet meer toegelaten is, opnieuw in een
dusdanige toestand te brengen dat er zich geen gevaar, hinder of
ongemak voordoet.
§ 3. - De Regering kan aan de houders van milieuvergunningen

andere verplichtingen opleggen.

Artikel 64

Wijziging van de vergunning

§ 1. - De uitreikende overheid wijzigt de milieuvergunning, wanneer
zij vaststelt dat deze vergunning niet of niet meer de passende
voorwaarden inhoudt, met inbegrip van het gebruik van de beste
beschikbare technologieën, om het gevaar, de hinder of de ongemakken
voor het leefmilieu en de gezondheid te vermijden, te beperken of te
verhelpen.
Zij kan ze tevens wijzigen op verzoek van de houder van de

milieuvergunning op voorwaarde dat ze niet een groter gevaar of
grotere hinder voor het leefmilieu en de gezondheid met zich brengt.
§ 2. - Elke beslissing tot wijziging wordt genomen, nadat de houder

van de milieuvergunning de kans heeft gekregen zijn opmerkingen
ofwel mondeling, ofwel schriftelijk, bekend te maken.
§ 3. - De beslissing tot wijziging wordt met redenen omkleed en aan

de houder van de milieuvergunning bij een ter post aangetekende brief
betekend.

§ 7. - La prolongation de la durée du permis d’environnement
n’exonère pas le titulaire du permis de sa responsabilité et ne fait pas
obstacle à l’application des mesures et sanctions visées aux articles 95 et
96 pour des faits antérieurs à la décision, fût-elle tacite, de prolongation.

§ 8. - Toute décision de prolongation doit être affichée conformément
aux dispositions de l’article 87.
En cas de décision tacite, le demandeur est tenu d’afficher un avis

mentionnant la prolongation tacite.
Le gouvernement fixe les modalités d’application du présent para-

graphe.

Article 63

Obligations des titulaires de permis

§ 1er. - Toute personne titulaire d’un permis d’environnement est,
sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d’autres
dispositions, tenu :
1° d’afficher son permis, ou la décision en tenant lieu, ainsi que toute

décision de modification, de suspension ou de retrait du permis
d’environnement sur l’immeuble abritant les installations et à proximité
de l’installation, en un endroit visible depuis la voie publique;

2° de porter à la connaissance de l’autorité compétente en première
instance au moins quinze jours à l’avance, la date fixée pour la mise en
œuvre du permis d’environnement;
3° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire

ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients des installations;

4° de signaler immédiatement à l’Institut et à la commune, tout cas
d’accident ou d’incident de nature à porter préjudice à l’environnement
ou à la santé et à la sécurité des personnes;
5° de signaler immédiatement à l’autorité compétente en première

instance les changements d’une des données ou des conditions figurant
dans le dossier de demande ou dans le permis d’environnement
intervenus depuis la délivrance de ce permis;

6° de déclarer immédiatement à l’autorité compétente en première
instance tout changement de titulaire du permis ainsi que toute
cessation d’activité;
7° dans les cas fixés par le Gouvernement, d’établir annuellement un

rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et
des conditions du permis d’environnement et consacré aux mesures
spécifiques adoptées pour la réalisation des objectifs visés à l’article 2,
en ce compris l’utilisation des meilleures technologies disponibles. A
cette fin, l’exploitant peut recourir aux services de personnes agréées
par le Gouvernement.

§ 2. - Toute personne qui est ou a été titulaire d’un permis
d’environnement est en outre, tenue de remettre les lieux d’une
installation dont l’exploitation arrive à terme ou n’est plus autorisée
dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger, nuisance ou
inconvénient.
§ 3. - Le Gouvernement peut imposer aux titulaires de permis

d’environnement d’autres obligations.

Article 64

Modification du permis

§ 1er. - L’autorité délivrante modifie le permis d’environnement
lorsqu’elle constate que ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus
les conditions appropriées, y compris l’utilisation des meilleures
technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou les
inconvénients pour l’environnement et la santé, les réduire ou y
remédier.
Elle peut également le modifier à la demande du titulaire du permis

d’environnement à condition qu’elle n’entraı̂ne pas une aggravation
des dangers ou nuisances pour l’environnement et la santé humaine.
§ 2. - Toute décision de modification est prise après avoir donné au

titulaire du permis d’environnement la possibilité d’adresser ses
observations, oralement ou par écrit.
§ 3. - La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire

du permis d’environnement par envoi recommandé à la poste.
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Artikel 65

Schorsing of intrekking
De uitreikende overheid kan de milieuvergunning schorsen of

intrekken, indien de houder van de milieuvergunning niet naleeft wat
volgt :
1° de algemene uitbatingsvoorwaarden voor de inrichtingen, vastge-

steld bij besluit van de Regering;
2° de bijzondere voorwaarden opgenomen in de milieuvergunning;

3° de verplichtingen opgesomd in artikel 63.
Elke beslissing tot schorsing of tot intrekking wordt genomen, nadat

de houder van de milieuvergunning de kans heeft gekregen zijn
opmerkingen ofwel mondeling, ofwel schriftelijk, bekend te maken.
De beslissing tot schorsing of tot intrekking wordt aan de houder van

de milieuvergunning bij een ter post aangetekende brief betekend.

TITEL III. - Activiteiten onderworpen aan voorafgaande aangifte

Artikel 66

Aangifteprocedure
§ 1. - De aangifte betreffende de inrichtingen van klasse III wordt

gedaan via een formulier waarvan de inhoud en het model worden
vastgesteld door de Regering. Het formulier wordt bij een ter post
aangetekende brief opgestuurd aan de gemeente.
§ 2. - Wanneer de aangifte volledig is, stuurt het college van

burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde een ontvangbewijs bij
een ter post aangetekende brief aan de aangever en stuurt het een
afschrift van de aangifte aan het Instituut binnen 20 dagen na ontvangst
van de aangifte.
Wanneer de aangifte niet volledig is, brengt het college van

burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde de aanvrager hiervan
op de hoogte binnen 20 dagen na ontvangst van de aangifte en
vermeldt het welke documenten en inlichtingen ontbreken.
Binnen 10 dagen na ontvangst ervan, verricht het college van

burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde de in het eerste lid
bedoelde handelingen.

Artikel 67

Aanvang van de uitbating
De uitbating, de verplaatsing, de heropstarting van de uitbating, de

verbouwing of de uitbreiding van inrichtingen van klasse III kan
worden aangevat na ontvangst van het ontvangbewijs dat akte neemt
van de aangifte door de aanvrager of, bij ontstentenis, de dag na het
verstrijken van de termijn waarbinnen dit moest worden betekend.

Artikel 68

Bijzondere uitbatingsvoorwaarden
Ongeacht andere voorwaarden, kan de gemeente die een vooraf-

gaande aangifte ontvangt, aan de aangever, na hem de mogelijkheid te
hebben gegeven om zijn opmerkingen mondeling of schriftelijk uit te
drukken, volgende voorwaarden opleggen :
1° de voorwaarden voor het sluiten van een verzekeringspolis die de

burgerlijke aansprakelijkheid van de uitbater dekt in geval van schade
ten gevolge van een toestand van gevaar, hinder of ongemak, zoals
bedoeld in artikel 2;
2° de voorwaarden voor de controle van de inrichting en haar

omgeving en in het algemeen voor elke periodieke controle die
noodzakelijk is voor de bescherming bedoeld in artikel 2;
3° de voorwaarden voor de maatregelen die moeten worden

genomen wanneer er zich een ongeluk of een incident voordoet
waardoor schade wordt berokkend aan het leefmilieu en de personen
die krachtens artikel 2 beschermd worden;
4° de voorwaarden voor de door het vrachtvervoer te volgen wegen

van of naar de inrichting;
5° de voorwaarden voor de toestand waarin de plaats zich na het

beëindigen van de uitbating moet bevinden, en de waarborgen die de
uitbater daaromtrent moet geven;
6° de voorwaarden voor de tijdstippen waarop de inrichting in

werking mag zijn.

Artikel 69

Aanplakking van de aangifte of van de uitbatingsvoorwaarden
De uitbater van een inrichting van klasse III is verplicht het

ontvangbewijs van zijn aangifte, alsook de bijzondere uitbatingsvoor-
waarden die de gemeente hem zou hebben opgelegd, aan te plakken.

Article 65

Suspension ou retrait
L’autorité délivrante peut suspendre un permis d’environnement ou

le retirer si le titulaire du permis d’environnement ne respecte pas :

1° les conditions générales d’exploitation des installations prises par
arrêté du Gouvernement;
2° les conditions particulières contenues dans le permis d’environ-

nement;
3° les obligations énumérées à l’article 63.
Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir donné

au titulaire du permis d’environnement la possibilité d’adresser ses
observations, oralement ou par écrit.
La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire du

permis d’environnement par envoi recommandé à la poste.

TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable

Article 66

Procédure de déclaration
§ 1er. - La déclaration relative aux installations de classe III se fait au

moyen d’un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le
Gouvernement. Le formulaire est adressé par envoi recommandé à la
poste à la commune.
§ 2. - Lorsque la déclaration est complète, le Collège des bourgmestre

et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception par envoi
recommandé à la poste au déclarant et transmet une copie de la
déclaration à l’Institut dans les vingt jours de la réception de la
déclaration.
Lorsque la déclaration n’est pas complète, le Collège des bourgmestre

et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les vingt
jours de la réception de la déclaration, en indiquant les documents ou
renseignements manquants.
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, le Collège des

bourgmestre et échevins ou son délégué accomplit les actes visés à
l’alinéa 1er.

Article 67

Début de l’exploitation
L’exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transfor-

mation ou l’extension d’installations de classe III peut être entamée dès
réception de l’accusé de réception prenant acte de la déclaration par le
demandeur ou, à défaut, le lendemain de l’expiration du délai pour le
notifier.

Article 68

Conditions particulières d’exploitation
Sous réserve d’autres conditions, la commune qui reçoit une

déclaration préalable peut notamment prescrire au déclarant, après lui
avoir donné la possibilité d’adresser ses observations oralement ou par
écrit :
1° des conditions relatives à la souscription d’une police d’assurance

couvrant la responsabilité civile de l’exploitant en cas de dommage
consécutif à l’un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à
l’article 2;
2° des conditions relatives au contrôle de l’installation et de son

environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle
périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l’article 2;
3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d’accident

ou d’incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes
protégés en vertu de l’article 2;

4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi
des véhicules arrivant à l’installation ou quittant celle-ci;
5° des conditions relatives à l’état dans lequel doivent se trouver les

lieux au terme de l’exploitation et aux garanties à fournir à cet effet par
l’exploitant;
6° des conditions d’horaire concernant le fonctionnement de l’instal-

lation.

Article 69

Affichage de la déclaration ou des conditions d’exploitation
L’exploitant d’une installation de classe III est tenu d’afficher l’accusé

de réception de sa déclaration ainsi que les conditions particulières
d’exploitation que la commune lui aurait prescrites. L’affichage doit se
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Het aanplakbiljet moet worden aangebracht op het gebouw waarin de
inrichtingen zich bevinden, en in de buurt van de inrichting, op een van
de openbare weg zichtbare plaats.

TITEL IV. - Personen onderworpen aan de erkenning

HOOFDSTUK I. - Indiening van de aanvraag

Artikel 70

Personen onderworpen aan de erkenning
De Regering wijst de natuurlijke of rechtspersonen aan die wegens

hun activiteit aan de voorafgaande erkenning zijn onderworpen.
Zij kan de bijzondere regels eigen aan elke erkenningscategorie

vastleggen.

Artikel 71

Inhoud van de aanvraag
§ 1. - Onverminderd de bepalingen voor elke activiteit die aan een

erkenning is onderworpen, wordt de aanvraag ingediend met de
volgende stukken en inlichtingen :
1° Indien het gaat om een natuurlijke persoon :
a) de naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager;
b) een nota, samen met de bewijsstukken, met beschrijving van de

bevoegdheden, de diploma’s, de beroepservaring en de technische
middelen waarover de aanvrager beschikt;
c) de erkenning die eventueel is verleend door de bevoegde

overheden van een ander Gewest of in het buitenland;
2° Indien het gaat om een rechtspersoon :
a) zijn rechtsvorm, de naam van de firma of van de vennootschap, de

zetel van de vennootschap en de hoedanigheid van de ondertekenaar
van de aanvraag;
b) een afschrift van de bekendmaking van zijn statuten en van de

laatste akte tot benoeming van de bestuurders, of een voor eensluidend
gewaarmerkt afschrift van de aanvraag tot bekendmaking van de
statuten;
c) de lijst van de namen van de bestuurders, de zaakvoerders of

personen die voor de vennootschap verbintenissen kunnen aangaan, en
de personen die de activiteit uitoefenen, waarvoor de erkenningsaan-
vraag wordt ingediend;
d) een beschrijvende nota met voor elk van deze personen de

bevoegdheden, de diploma’s en de beroepservaring;
e) de technische middelen waarover de aanvrager beschikt;
f) de erkenning die eventueel is verleend door de bevoegde

overheden van een ander Gewest of in het buitenland.
De Regering kan de in 1° en 2° bedoelde elementen nader omschrij-

ven en aanvullen.
§ 2. - De erkenningsaanvraag wordt in 4 exemplaren bij een ter post

aangetekende brief opgestuurd aan het Instituut.
§ 3. - Wanneer het dossier volledig is, verricht het Instituut binnen

30 dagen na ontvangst van de aanvraag de volgende handelingen :
1° het stuurt de aanvrager een ontvangbewijs bij een ter post

aangetekende brief;
2° het zendt een afschrift van de aanvraag over aan de personen en

diensten waarvan het advies is vereist krachtens artikel 72.
§ 4. - Wanneer het dossier niet volledig is, brengt het Instituut de

aanvrager hiervan op de hoogte binnen 30 dagen na ontvangst van de
aanvraag en vermeldt het de stukken of inlichtingen die ontbreken.
Binnen 10 dagen na ontvangst hiervan verricht het Instituut de in § 2

vermelde handelingen.
§ 5. - Bij het uitblijven van de kennisgeving van het ontvangbewijs of

het bericht dat het dossier niet volledig is, wordt de in artikel 73, § 2
bedoelde proceduretermijn berekend vanaf de 31e dag na de verzen-
dingsdatum van de aanvraag of vanaf de 11e dag na de verzendings-
datum van de in § 3 bedoelde ontbrekende stukken of inlichtingen.

HOOFDSTUK II. - Onderzoek van de aanvraag

Artikel 72

Raadpleging van besturen
§ 1. - Zodra het ontvangbewijs van een erkenningsaanvraag is

betekend, vraagt het Instituut naargelang het geval het advies :
1° van het Bestuur Uitrusting en Vervoerbeleid voor de aspecten

verbonden met transport en verkeer;

faire sur l’immeuble abritant les installations et à proximité de
l’installation, à un endroit visible depuis la voie publique.

TITRE IV. - Des personnes soumises à l’agrément

CHAPITRE Ier. - Introduction de la demande

Article 70

Personnes soumises à agrément
Le Gouvernement désigne les personnes physiques ou morales qui

sont soumises à l’agrément préalable en raison de leur activité.
Il peut déterminer des modalités particulières propres à chaque

catégorie d’agrément.

Article 71

Contenu et dépôt de la demande
§ 1er. - Sans préjudice de ce qui est précisé pour chaque activité

soumise à agrément, la demande est accompagnée des documents et
renseignements suivants :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) les nom, prénom et domicile du demandeur;
b) une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences,

les diplômes, l’expérience professionnelle et les moyens techniques
dont le demandeur dispose;
c) l’agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes

d’une autre Région ou à l’étranger;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège

social et la qualité du signataire de la demande;

b) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de
nomination des administrateurs, ou une copie certifiée conforme de la
demande de publication des statuts;

c) la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes
pouvant engager la société et personnes affectées pour laquelle la
demande d’agrément est introduite;

d) une note décrivant pour chacun d’eux les compétences, diplômes
et l’expérience professionnelle;
e) les moyens techniques dont le demandeur dispose;
f) l’agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes

d’une autre Région ou à l’étranger.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés aux

1° et 2°.
§ 2. - La demande d’agrément est adressée à l’Institut en

4 exemplaires par envoi recommandé à la poste.
§ 3. - Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la réception

de la demande, l’Institut :
1° adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recom-

mandé à la poste;
2° transmet une copie de la demande aux personnes et aux services

dont l’avis est requis en vertu de l’article 72.
§ 4. - Lorsque le dossier n’est pas complet, l’Institut en informe le

demandeur dans les 30 jours de la réception de la demande, en
indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, l’Institut accomplit les

actes indiqués au § 2.
§ 5. - En l’absence de notification de l’accusé de réception ou du

caractère incomplet du dossier, le délai de procédure visé à l’article 73,
§ 2, se calcule à partir du 31ème jour de la date d’envoi de la demande
ou du 11me jour de la date d’envoi des documents ou renseignements
manquants visés au § 3.

CHAPITRE II. - Instruction de la demande

Article 72

Consultation d’administrations
§ 1er. Au moment de la notification de l’accusé de réception d’une

demande d’agrément, l’Institut demande l’avis selon les cas :
1° de l’Administration de l’équipement et des déplacements pour les

aspects liés au transport et à la circulation;
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2° van de Dienst Monumenten en Landschappen voor de aspecten
verbonden met de bescherming van het erfgoed;
3° van het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting voor

de aangelegenheden verbonden met planning en stedenbouw;
4° van het Bestuur Economie voor de aspecten verbonden met de

economische ontwikkeling.
§ 2. - De adviezen worden uitgebracht en aan het Instituut

meegedeeld binnen 60 dagen na het versturen van het verzoek om
advies. Na deze termijn wordt het advies gunstig geacht.

Artikel 73

Beslissing van de Regering
§ 1. - De Regering geeft de erkenning af, in het bijzonder rekening

houdende met de elementen van de aanvraag en de ontvangen
adviezen.
§ 2. - Zij deelt haar beslissing aan de aanvrager mee bij een ter post

aangetekende brief binnen 120 dagen na het versturen van de
erkenningsaanvraag. Deze termijn kan, bij een met redenen omklede
beslissing, eenmalig worden verlengd met een maximumduur van
45 dagen.
Indien er geen beslissing ter kennis wordt gebracht binnen de

termijn, die eventueel wordt verlengd, komt dat neer op de weigering
van de erkenning.

HOOFDSTUK III. - Inhoud van de erkenning

Artikel 74

Inhoud en openbaarmaking van de erkenning
De erkenning bepaalt de activiteiten waarvoor de aanvrager erkend

is.
Zij wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Alle

handelingen, facturen, publicaties, brieven, rekeningen van bestellin-
gen en andere stukken afkomstig van de erkende persoon moeten zijn
erkenning en de duur ervan vermelden.

Artikel 75

Duur van de erkenning
De erkenning is geldig gedurende vijftien jaar.

Artikel 76

Wijziging
Onverminderd de verplichtingen die hem door andere bepalingen

zijn opgelegd, moet elke erkende persoon de uitreikende overheid
onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging van één van de
elementen van zijn erkenning.

Artikel 77

Schorsing of intrekking
§ 1. - De uitreikende overheid kan de erkenning op ieder ogenblik

schorsen of intrekken indien de erkenninghouder :
1° zijn erkenningsvoorwaarden niet meer vervult;
2° prestaties levert waarvoor hij niet is erkend of die ontoereikend

zijn.
§ 2. - Elke beslissing tot schorsing of intrekking van de erkenning

wordt genomen, nadat de erkenninghouder de kans heeft gekregen zijn
opmerkingen, ofwel mondeling, ofwel schriftelijk, bekend te maken.
§ 3. - De beslissing tot schorsing of intrekking wordt aan de

erkenninghouder meegedeeld bij een ter post aangetekende brief. Zij
wordt bovendien bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 78

Lijst van de erkende personen
De lijst van de erkende personen en de activiteiten waarvoor zij

erkend zijn, wordt jaarlijks in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

TITEL V. - De administratieve rechtsmiddelen

Artikel 79

Het Milieucollege
Er wordt een Milieucollege opgericht dat bevoegd is voor de

behandeling van de beroepen tegen de beslissingen van de bevoegde
overheid overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk.
Het Milieucollege bestaat uit 6 deskundigen, benoemd door de

Regering, op een dubbele lijst van kandidaten voorgedragen door de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad. De mandaten worden voor 6 jaar
toegekend en zijn éénmaal hernieuwbaar. Het Milieucollege wordt om
de 3 jaar voor de helft van zijn leden hernieuwd.

2° du Service des monuments et sites pour les aspects liés à la
protection du patrimoine;
3° de l’Administration de l’aménagement du territoire et du loge-

ment pour les questions liées à la planification et à l’urbanisme;
4° de l’Administration de l’économie pour les aspects liés au

développement économique.
§ 2. - Les avis sont rendus et communiqués à l’Institut dans les

60 jours de l’envoi de la demande d’avis. Passé ce délai, l’avis est censé
favorable.

Article 73

Décision du Gouvernement
§ 1er. - Le Gouvernement délivre l’agrément en tenant compte,

notamment, des éléments contenus dans la demande et des avis reçus.

§ 2. - Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la
poste dans les 120 jours de la date d’envoi de la demande d’agrément.
Ce délai peut, par une décision motivée, faire l’objet d’une prorogation
unique de 45 jours maximum.

L’absence de décision notifiée dans le délai, éventuellement prolongé,
équivaut au refus de l’agrément.

CHAPITRE III. - Contenu de l’agrément

Article 74

Contenu et publicité de l’agrément
L’agrément précise les activités pour lesquelles le demandeur est

agréé.
Il est publié par extrait au Moniteur belge. Tous les actes, factures,

publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés
de la personne agréée doivent contenir la mention de son agrément et
sa durée.

Article 75

Durée de l’agrément
L’agrément est valable pendant quinze ans.

Article 76

Changement
Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d’autres

dispositions, toute personne agréée est tenue de signaler immédiate-
ment à l’autorité délivrante tout changement d’un des éléments de son
agrément.

Article 77

Suspension ou retrait
§ 1er. - L’autorité délivrante peut à tout moment suspendre ou retirer

l’agrément si le titulaire de l’agrément :
1° ne remplit plus les conditions d’agrément;
2° fournit des prestations pour lesquelles elle n’est pas agréée ou qui

sont d’une qualité insuffisante.
§ 2. - Toute décision de suspension ou de retrait de l’agrément est

prise après avoir donné au titulaire de l’agrément la possibilité
d’adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. - La décision de suspension ou de retrait est notifiée par envoi

recommandé à la poste au titulaire de l’agrément. Elle est en outre
publiée par extrait au Moniteur belge.

Article 78

Liste des personnes agréées
La liste des personnes agréées et des activités pour lesquelles elles

sont agréées est publiée annuellement au Moniteur belge.

TITRE V. - Des recours administratifs

Article 79

Le Collège d’environnement
Il est institué un Collège d’environnement qui connaı̂t des recours

introduits contre les décisions de l’autorité compétente conformément
aux dispositions du présent chapitre.
Le Collège d’environnement est composé de 6 experts, nommés par

le Gouvernement sur une liste double de candidats présentés par le
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés
pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d’environnement est
renouvelé tous les 3 ans par moitié.
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De Regering bepaalt de organisatie en de regels voor de werking van
het Milieucollege, de vergoeding van zijn leden, alsook de onverenig-
baarheidsregels. Het secretariaat wordt door de ambtenaren van het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waargenomen.

Artikel 80

Beroep bij het Milieucollege

§ 1. - Ieder die doet blijken van een belang kan bij het Milieucollege
beroep aantekenen tegen een beslissing, ook al is zij stilzwijgend
genomen, betreffende de afgifte van een milieu-attest, milieuvergun-
ning, erkenning, tegen een beslissing tot wijziging, schorsing of
intrekking van een milieu-attest, milieuvergunning, erkenning, tegen
een beslissing, ook al is zij stilzwijgend genomen, betreffende de
verlenging van een vergunning of tegen een beslissing, waarbij de
gemeente aan een inrichting van klasse III bijzondere uitbatingsvoor-
waarden oplegt.
Binnen 5 dagen na ontvangst van het beroep, zendt het Milieucollege

een afschrift ervan aan de overheid die de bestreden beslissing heeft
genomen, alsook aan de aanvrager wanneer deze niet de verzoeker is.

De verzoeker of zijn raadsman, alsook de bevoegde overheid of haar
gemachtigde worden op hun verzoek door het Milieucollege gehoord.
Wanneer een partij vraagt om te worden gehoord, worden ook de
andere partijen opgeroepen.
De in het tweede lid bedoelde overheid stuurt het Milieucollege

binnen 10 dagen na ontvangst van het afschrift van het beroep, een
afschrift van het dossier.
§ 2. - De beslissing van het Milieucollege wordt aan de verzoeker en

aan de bevoegde overheid betekend binnen 60 dagen na de datum van
afgifte bij de post van de aangetekende zending die het beroep bevat.
Ingeval de partijen worden gehoord, wordt de termijn met 15 dagen
verlengd.
Het Milieucollege kan het attest, de milieuvergunning of de erken-

ning afgeven overeenkomstig de bepalingen van de titels II en IV.

§ 3. - Als er geen kennisgeving van de beslissing wordt verstuurd
binnen de voorgeschreven termijn, dan wordt de bestreden beslissing,
ook al is zij stilzwijgend genomen, geacht bevestigd te zijn.
§ 4. - Tegen beslissing van het Milieucollege betreffende de afgifte, de

wijziging, de schorsing of de intrekking van een erkenning kan geen
beroep worden ingesteld bij de Regering.

Artikel 81

Beroep bij de Regering
§ 1. - Ieder die doet blijken van een belang kan bij de Regering een

beroep instellen tegen een beslissing van het Milieucollege of, met
toepassing van artikel 80, § 3, tegen de bevestiging van de bestreden
beslissing, al is zij stilzwijgend genomen, van de bevoegde overheid.
In afwijking op het eerste lid, wordt geen enkel beroep ingesteld bij

de Regering tegen de beslissing van het Milieucollege betreffende de
afgifte, de wijziging, de schorsing of de intrekking van een erkenning.

De Regering of de persoon die zij hiertoe machtigt, hoort, op hun
aanvraag, de verzoeker of zijn raadsman, en het Milieucollege, of zijn
gemachtigde. Wanneer een partij vraagt om te worden gehoord,
worden ook de andere partijen betrokken bij het beroep opgeroepen.
§ 2. - De beslissing van de Regering wordt aan de partijen betekend

binnen 60 dagen na de datum van afgifte bij de post van de
aangetekende zending die het beroep bevat. Ingeval de partijen worden
gehoord, wordt de termijn met 15 dagen verlengd.
§ 3. - De Regering kan het attest, de milieuvergunning of de

erkenning afgeven overeenkomstig de bepalingen van de titels II en IV.

De Regering bepaalt de nadere regels voor de toepassing van dit
artikel.

Artikel 82

Geen kennisgeving van de beslissing binnen de termijn
Indien de beslissing niet ter kennis wordt gebracht binnen de in

artikel 81, § 2 voorgeschreven termijn, kan de aanvrager bij een ter post
aangetekende brief de Regering een aanmaning sturen.
Indien de aanvrager geen beslissing heeft ontvangen bij het verstrij-

ken van een nieuwe termijn van 30 dagen die ingaat op de dag waarop
de aangetekende aanmaningsbrief ter post is afgegeven, dan is de
beslissing waartegen beroep wordt ingesteld, ook al is zij stilzwijgend
genomen, bevestigd.
Wanneer de aanvrager met de uitvoering van de werken begint of de

handelingen verricht, is hij verplicht dit ter kennis te brengen van
derden door middel van aanplakking op het goed.

Le Gouvernement arrête l’organisation et les règles de fonctionne-
ment du Collège d’environnement, la rémunération de ses membres
ainsi que les règles d’incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des
agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 80

Recours auprès du Collège d’environnement

§ 1er. - Un recours est ouvert à toute personne justifiant d’un intérêt
auprès du Collège d’environnement contre la décision, fût-elle tacite,
relative à la délivrance d’un certificat, d’un permis d’environnement,
d’un agrément, contre la décision de modification, de suspension ou de
retrait d’un certificat, d’un permis d’environnement, d’un agrément,
contre la décision, fût-elle tacite, relative à la prolongation d’un permis
ou contre la décision par laquelle la commune prescrit des conditions
particulières d’exploiter à une installation de classe III.

Dans les 5 jours à dater de la réception du recours, le Collège
d’environnement adresse une copie de celui-ci à l’autorité qui a pris la
décision attaquée, ainsi qu’au demandeur lorsque celui-ci n’est pas le
requérant.
Le requérant ou son conseil, ainsi que l’autorité compétente ou son

délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d’environne-
ment. Lorsqu’une partie demande à être entendue, les autres parties
sont invitées à comparaı̂tre.
L’autorité visée à l’alinéa 2 transmet au Collège d’environnement une

copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du
recours.
§ 2. - La décision du Collège d’environnement est notifiée au

requérant et à l’autorité compétente dans les 60 jours de la date de
dépôt à la poste de l’envoi recommandé contenant le recours. Lorsque
les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

Le Collège d’environnement peut délivrer le certificat, le permis
d’environnement ou l’agrément conformément aux dispositions des
titres II et IV.
§ 3. - A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision

attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée.

§ 4. - La décision du Collège d’environnement relative à la délivrance,
la modification, la suspension ou le retrait d’un agrément n’est pas
susceptible de recours devant le Gouvernement.

Article 81

Recours auprès du Gouvernement
§ 1er. - Un recours est ouvert à toute personne justifiant d’un intérêt

auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d’environne-
ment ou, en application de l’article 80 §3, contre la confirmation de la
décision attaquée, fût-elle tacite, de l’autorité compétente.
Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n’est ouvert auprès

du Gouvernement contre la décision du Collège d’environnement
relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d’un
agrément.
Le Gouvernement, ou la personne qu’il délègue à cette fin, entend, à

leur demande, le requérant ou son conseil, et le Collège d’environne-
ment, ou son délégué. Lorsqu’une partie demande à être entendue, les
autres parties au recours sont invitées à comparaı̂tre.
§ 2. - La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les

60 jours de la date du dépôt à la poste de l’envoi recommandé
contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est
prolongé de 15 jours.
§ 3. - Le Gouvernement peut délivrer le certificat, le permis

d’environnement ou l’agrément conformément aux dispositions des
titres II et IV.
Le Gouvernement détermine les modalités d’application du présent

article.

Article 82

Défaut de notification de la décision dans le délai
A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à

l’article 81, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste,
adresser un rappel au Gouvernement.
Si, à l’expiration d’un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la

date du dépôt à la poste de l’envoi recommandé contenant rappel, le
demandeur n’a pas reçu de décision, la décision qui fait l’objet du
recours, fût-elle tacite, est confirmée.

Lorsque le demandeur passe à l’exécution des travaux ou accomplit
les actes, il est tenu de le porter à la connaissance des tiers, par voie
d’affiche sur le bien.
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Artikel 83

Termijn van indiening van het beroep
Het beroep moet bij ter post aangetekend schrijven aan de bevoegde

overheid worden gericht binnen 30 dagen na :
1° ontvangst van de kennisgeving van de beslissing of bij het

verstrijken van de termijn om uitspraak te doen wanneer het beroep
uitgaat van de aanvrager;
2° aanplakking van de beslissing of van de aangifte door de

vergunninghouder of door de aangever in de buurt van de inrichting,
op een van de openbare weg zichtbare plaats;
3° bekendmaking bij uittreksel van de erkenning in het Belgisch

Staatsblad.

Artikel 84

Effect van het beroep
§ 1. - Het beroep heeft geen schorsende kracht.
§ 2. - Het beroep schorst de bestreden beslissing slechts wanneer ze

door ernstig gevaar of onherstelbare schade behoorlijk is gemotiveerd
en werd ingediend door :
1° de gemeente voor de inrichtingen van klasse I.A of I.B;
2° het Instituut voor de inrichtingen van klasse II en de tijdelijke

inrichtingen;
3° de gemachtigde ambtenaar bedoeld in artikel 7 van de ordonnan-

tie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de
stedenbouw.
In dit geval wordt tot de schorsing van de bestreden beslissing

opdracht gegeven binnen 5 werkdagen na de indiening van het beroep
door de Voorzitter van het Milieucollege of door het lid dat hij hiertoe
aanwijst.
§ 3. - Binnen 5 werkdagen vóór de indiening van haar beroep tot

schorsing, moet de eisende partij een afschrift hiervan versturen aan de
bevoegde overheid en, in voorkomend geval, aan de aanvrager van het
milieu-attest of de milieuvergunning. Zij moet het bewijs van haar
zendingen bij het beroep voegen.
Alvorens zich uit te spreken over het schorsende karakter van het

beroep, moet de Voorzitter van het Milieucollege of het lid van het
Milieucollege dat hij hiertoe heeft aangewezen, de partijen horen. De
verzoeker, de bevoegde overheid en de aanvrager van het milieu-attest
of van de milieuvergunning moeten aanwezig zijn of vertegenwoor-
digd zijn tijdens dit verhoor. Indien de verzoeker noch aanwezig is,
noch vertegenwoordigd is, wordt de schorsing verworpen. De andere
partijen die noch aanwezig zijn, noch vertegenwoordigd zijn, worden
geacht in te stemmen met de schorsing, indien hiertoe opdracht wordt
gegeven.

TITEL VI. - Openbaarmaking van de beslissingen

Artikel 85

Kennisgeving
Elke beslissing tot afgifte of weigering, wijziging, schorsing of

intrekking van het milieu-attest of de milieuvergunning of van de
erkenning, elke voorafgaande aangifte of beslissing, waarbij aan een
inrichting van klasse III bijzondere uitbatingsvoorwaarden worden
opgelegd, wordt aan de bevoegde overheid ter kennis gebracht binnen
8 dagen :
1° voor de inrichtingen van klasse I.A en I.B, aan het college van

burgemeester en schepenen van de gemeente op het grondgebied
waarvan het project moet worden uitgevoerd;
2° voor de inrichtingen van klasse II en III, aan het Instituut;
3° voor de erkenningen, aan het college van burgemeester en

schepenen van de gemeente van de woonplaats of de zetel van de
vennootschap van de aanvrager.

Artikel 86

Register
§ 1. - Het Instituut houdt een register bij van de milieu-attesten en

milieuvergunningen, van de aangiften en erkenningen afgegeven op
het grondgebied van het Gewest.
Elke gemeente houdt een register bij van de milieu-attesten en

milieuvergunningen, van de aangiften en erkenningen afgegeven op
haar grondgebied.
§ 2. - De registers vermelden ten minste de identiteit van de houders,

de activiteitensector, de datum en de aard van de beslissing en de
vervaldatum ervan.

Article 83

Délai d’introduction du recours
Le recours est adressé à l’autorité compétente, par lettre recom-

mandée à la poste, dans les 30 jours :
1° de la réception de la notification de la décision ou de l’expiration

du délai pour statuer quand il émane du demandeur;

2° de l’affichage de la décision ou de la déclaration par le titulaire du
permis ou par le déclarant à proximité de l’installation, en un endroit
visible depuis la voie publique,
3° de la publication par extrait de l’agrément au Moniteur belge.

Article 84

Effet du recours
§ 1er. - Le recours n’est pas suspensif.
§ 2. - Le recours ne suspend la décision attaquée que lorsqu’il est

dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable et qu’il
a été introduit par :
1° la commune pour les installations de classe I.A ou I.B;
2° l’Institut pour les installations de classe II et les installations

temporaires;
3° le fonctionnaire délégué visé à l’article 7 de l’ordonnance du

29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme.

Dans ce cas, la suspension de la décision attaquée est ordonnée dans
les 5 jours ouvrables de l’introduction du recours par le président du
Collège d’environnement ou par le membre qu’il désigne à cette fin.

§ 3. - Dans les 5 jours ouvrables précédant l’introduction de son
recours suspensif, la partie requérante doit expédier une copie de
celui-ci à l’autorité compétente et, s’il échet, au demandeur du certificat
ou du permis d’environnement. Elle doit joindre la preuve de ses envois
à son recours.
Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du

Collège d’environnement ou le membre du Collège d’environnement
qu’il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant,
l’autorité compétente et le demandeur du certificat ou du permis
d’environnement doivent être présents ou représentés lors de cette
audition. Si le requérant n’est ni présent ni représenté, la suspension est
rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont
censées acquiescer à la suspension si elle est ordonnée.

TITRE VI. - Publicité des décisions

Article 85

Notification
Toute décision de délivrance ou de refus, de modification, de

suspension ou de retrait de certificat ou de permis d’environnement ou
d’agrément, toute déclaration préalable ou toute décision prescrivant
des conditions particulières d’exploiter à une installation de classe III
est notifiée par l’autorité compétente dans les huit jours :

1° pour les installations des classes I.A et I.B, au Collège des
bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le
projet doit être exécuté;
2° pour les installations de classes II et III, à l’Institut;
3° pour les agréments, au Collège des bourgmestre et échevins de la

commune du domicile ou du siège social du demandeur.

Article 86

Registre
§ 1er. - L’Institut tient un registre des certificats et permis d’environ-

nement, des déclarations et des agréments délivrés sur tout le territoire
de la Région.
Chaque commune tient un registre des certificats et permis d’envi-

ronnement, des déclarations et des agréments délivrés sur son terri-
toire.
§ 2. - Les registres indiquent au minimum l’identité des titulaires, le

secteur d’activités, la date et la nature de la décision et sa date
d’échéance.
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Artikel 87

Aanplakking van de beslissing

Voor elke beslissing waarbij een inrichting van klasse III bijzondere
exploitatievoorwaarden worden opgelegd, voor elke voorafgaande
aangifte en voor elke beslissing tot toekenning, wijziging, schorsing,
intrekking of verlenging van een milieu-attest of van een milieuver-
gunning, ook al is deze beslissing stilzwijgend genomen, plakt de
persoon die de aangifte doet of de houder van het attest of de
vergunning, naargelang het geval, een kopie van de aangifte of van de
beslissing aan op het gebouw waar de inrichtingen zich bevinden en in
de buurt van de inrichtingen op een plaats die zichtbaar is vanop de
openbare weg.
Het aanplakbiljet moet gedurende 15 dagen in een perfecte staat van

zichtbaarheid en leesbaarheid worden gehouden.

TITEL VII. - Toezicht, dwang- en strafmaatregelen

Artikel 88

Ambtenaren en beambten belast met het toezicht
De door de Regering aangewezen ambtenaren en beambten van het

Instituut zijn belast met het regelmatige toezicht op de activiteiten
onderworpen aan een milieuvergunning, aan een erkenning of een
voorafgaande aangifte.

Artikel 89

Bevoegde ambtenaren
Onverminderd de algemene bevoegdheid van de ambtenaren van

het Instituut, wijst de gemeentelijke overheid de ambtenaren aan die
worden belast met dit regelmatige toezicht.

Artikel 90

Bezoek aan de inrichtingen
De met het toezicht belaste ambtenaren en beambten mogen in de

uitoefening van hun opdracht op elk ogenblik een inrichting binnen-
treden, tenzij deze een woning is in de zin van artikel 15 van de
Grondwet.

Artikel 91

Middelen van onderzoek
De met het toezicht belaste ambtenaren en beambten mogen in de

uitoefening van hun opdracht elk onderzoek, elke controle en elke
enquête uitvoeren en alle inlichtingen inwinnen die ze nodig achten om
zich te vergewissen van de naleving van de bepalingen van deze
ordonnantie en de in artikel 2 bedoelde doelstellingen. Ze mogen met
name :
1° iedere persoon ondervragen over alles wat nuttig is voor de

uitoefening van het toezicht;
2° elk document, stuk of bewijsstuk dat nuttig is voor het uitoefenen

van hun opdracht, opzoeken, er ter plaatse inzage of kennis van nemen,
er een afschrift van nemen of meenemen tegen een ontvangbewijs;
3° apparaten of toestellen uitproberen of laten uitproberen door

hiervoor erkende instellingen;
4° gratis monsters van stoffen nemen en die laten analyseren door een

hiervoor erkend laboratorium.

Artikel 92

Voorafgaande waarschuwing
Voordat de met het toezicht belaste ambtenaren en beambten een

overtreding vaststellen, kunnen ze een waarschuwing geven.

Artikel 93

Vaststelling van de overtredingen
De met het toezicht belaste ambtenaren en beambten bezorgen de

uitbater van de betrokken inrichting en de vermoedelijke overtreder
per aangetekende brief een proces-verbaal waarin de in deze ordon-
nantie bepaalde overtreding vastgesteld wordt. Zij doen dat binnen
10 dagen na de vaststelling van de overtreding.

Artikel 94

Bijstand van het openbaar gezag
De met het toezicht belaste ambtenaren en beambten mogen in de

uitoefening van hun opdracht de bijstand van het openbaar gezag
inroepen.

Article 87

Affichage de la décision

Pour toute décision imposant des conditions particulières d’exploiter
à une installation de classe III, pour toute déclaration préalable et pour
toute décision d’octroi, de modification, de suspension, de retrait ou de
prolongation, fût-elle tacite, d’un certificat ou d’un permis d’environ-
nement, l’auteur de la déclaration ou le titulaire du certificat ou du
permis affiche, selon le cas, une copie de la déclaration ou de la décision
sur l’immeuble abritant les installations et à proximité des installations
en un endroit visible depuis la voie publique.

L’affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de
lisibilité pendant une durée de quinze jours.

TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte
et des sanctions

Article 88

Fonctionnaires et agents chargés de la surveillance
Les fonctionnaires et agents de l’Institut désignés par le Gouverne-

ment sont chargés de la surveillance périodique des activités soumises
à un permis d’environnement, à un agrément ou à une déclaration
préalable.

Article 89

Fonctionnaires compétents
Sans préjudice de la compétence générale de l’Institut, l’autorité

communale désigne les fonctionnaires chargés de cette surveillance
périodique.

Article 90

Visite des installations
Dans l’exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents chargés

de la surveillance peuvent pénétrer à tout moment dans une installation
sauf si elle constitue un domicile au sens de l’article 15 de la
Constitution.

Article 91

Moyens d’investigation
Dans l’exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents chargés

de la surveillance peuvent procéder à tous examens, contrôles et
enquêtes et recueillir toutes informations qu’ils estiment nécessaires
pour vérifier le respect des dispositions de la présente ordonnance et les
objectifs visés à l’article 2, et notamment :

1° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est
utile à l’exercice de la surveillance;
2° rechercher, se faire produire sans déplacement et prendre connais-

sance de tout document, pièce ou titre utile à l’accomplissement de leur
mission, en prendre copie, ou l’emporter contre récépissé;
3° procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet à

des essais d’appareils ou de dispositifs;
4° prélever gratuitement des échantillons de substances et les faire

analyser par un laboratoire agréé à cet effet.

Article 92

Avertissement préalable
Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent

donner un avertissement avant de constater une infraction.

Article 93

Constatation des infractions
Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance constatent les

infractions prévues par la présente ordonnance par des procès-verbaux
transmis par lettre recommandée notamment à l’exploitant de l’instal-
lation concernée et à l’auteur présumé de l’infraction, dans les 10 jours
qui suivent la constatation.

Article 94

Assistance de la force publique
Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent dans

l’exercice de leur mission requérir l’assistance de la force publique.
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Artikel 95

Maatregelen in spoedgevallen
of in geval van een vastgestelde overtreding

De burgemeester of de door de Regering speciaal daartoe aange-
stelde ambtenaar kan, bij een met redenen omklede beslissing, elke
maatregel bevelen of treffen om het gevaar, de hinder of het ongemak,
bedoeld in artikel 2, te voorkomen, te verminderen of te verhelpen :
1° in spoedgevallen;
2° in geval van een overtreding van deze ordonnantie, die volgens de

regels werd vastgesteld.
Indien aan het in het eerste lid bedoelde bevel geen gevolg wordt

gegeven, kunnen de met het toezicht belaste ambtenaren de voorge-
schreven maatregel ambtshalve uitvoeren of laten uitvoeren op kosten
van diegene die in gebreke is gebleven.
De in de artikelen 88 en 89 bedoelde ambtenaren en technische

beambten van de gemeenten en het Gewest, zijn bevoegd om, zonder
tussenkomst van de officieren van gerechtelijke politie, verbaal en ter
plaatse de onderbreking van de werken of de stopzetting van de
activiteiten van de inrichting te bevelen overeenkomstig de in het eerste
lid bedoelde gevallen. De opdrachtgever van het werk of de persoon
die de werken uitvoert, of de bestreden handelingen verricht, moet
binnen 24 uur in kennis worden gesteld van deze maatregelen.
De onderbreking van de werken of de stopzetting van de activiteiten

die door de ambtenaren of de technische beambten van de gemeenten
worden bevolen, vervalt, indien ze niet wordt bevestigd binnen
10 dagen na de kennisgeving aan de belanghebbenden door de
burgemeester.
Wanneer deze maatregelen worden bevolen door de ambtenaren of

technische beambten van het Gewest, vervallen ze, indien ze niet
worden bevestigd binnen 10 dagen na de kennisgeving aan de
belanghebbenden door de speciaal hiervoor aangestelde ambtenaar.

Artikel 96

Overtredingen en strafbepalingen
§ 1. - De persoon die :
1° een krachtens artikel 6 vastgestelde bepaling overtreedt of in strijd

met de toekenningsvoorwaarden van de milieuvergunning, van de
erkenning of de door de Regering gestelde uitbatingsvoorwaarden
handelt;
2° zonder milieuvergunning of voorafgaande aangifte een activiteit

uitoefent zoals bedoeld in artikel 7;
3° zonder erkenning een activiteit uitoefent die door de Regering

overeenkomstig artikel 70 aan een voorafgaande erkenning is onder-
worpen;
4° zich verzet tegen de organisatie of het verloop van een deel van de

onderzoeksprocedure voor een aanvraag om een milieu-attest of een
milieuvergunning of voor een erkenningsaanvraag, de uitoefening van
de opdracht van de ambtenaren belast met het toezicht op de
inrichtingen of van de erkende personen of de uitoefening van de
opdrachten die de rechter aan het Instituut kan toevertrouwen;
5° een verplichting die aan elke houder van een milieuvergunning of

erkenning werd opgelegd niet nakomt;
6° geen gevolg geeft aan een beslissing tot schorsing of intrekking

van een milieuvergunning of erkenning;
wordt met een gevangenisstraf van 8 tot 12 maanden en met een

boete van 100 tot 100.000 frank of met één van die straffen gestraft.
§ 2. - In geval van een inrichting van klasse I.B of van een aan

erkenning onderworpen activiteit bedraagt de geldboete 100 tot
500.000 frank.
In geval van een inrichting van klasse I.A. bedraagt de geldboete

1.000 tot 1.000.000 frank.
§ 3. - De in dit artikel vermelde geldboetes worden verdubbeld,

wanneer de overtreding opzettelijk of uit winstbejag werd begaan.

Artikel 97

Verantwoordelijkheid van de werkgever inzake straffen

Met dezelfde straffen wordt gestraft, hij die als werkgever van de
overtreder :
1° naliet zijn werknemer de richtlijnen en de middelen te geven die

noodzakelijk waren voor de naleving van de toepasselijke bepalingen,
rekening houdende met de aan de werknemer toegewezen opdracht;

Article 95

Mesures en cas d’urgence ou d’infraction constatée

Le bourgmestre ou le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet
par le Gouvernement peut, par une décision motivée, ordonner ou
prendre toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un
danger, à une nuisance ou un inconvénient visé à l’article 2 :
1° en cas d’urgence;
2° en cas d’infraction dûment constatée à la présente ordonnance.

S’il n’a pas été obtempéré à un ordre visé à l’alinéa 1er, les agents
chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d’office la
mesure ordonnée et ce, à charge du défaillant.

Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires
et agents techniques des communes et de la Région visés par les
articles 88 et 89 peuvent ordonner verbalement et sur place l’interrup-
tion de travaux ou la cessation d’actes dans les hypothèses visées à
l’alinéa 1er. Ces mesures doivent être notifiées dans les 24 heures au
maı̂tre d’ouvrage ou à la personne qui exécute les travaux, ou pose les
actes incriminés.

L’interruption des travaux ou la cessation d’actes ordonnée par les
fonctionnaires ou agents techniques communaux cesse ses effets si elle
n’est pas confirmée par le Bourgmestre dans les 10 jours de la
notification aux intéressés.

Ces mesures, lorsqu’elles sont ordonnées par des fonctionnaires ou
agents techniques de la Région, cessent leurs effets si elles ne sont pas
confirmées par le fonctionnaire spécialement désigné dans les 10 jours
de la notification aux intéressés.

Article 96

Infractions et sanctions
§ 1er. - Celui qui :
1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l’article 6, aux

conditions d’octroi du permis d’environnement, de l’agrément ou aux
conditions d’exploiter arrêtée par le Gouvernement;

2° accomplit une des activités visées à l’article 7 sans permis
d’environnement ou déclaration préalable;
3° accomplit sans agrément une activité soumise par le Gouverne-

ment conformément à l’article 70 à agrément préalable;

4° fait obstacle à l’organisation ou au déroulement d’un élément de la
procédure d’instruction d’une demande de certificat ou de permis
d’environnement ou d’une demande d’agrément, à l’exercice des
missions des agents chargés de la surveillance des installations ou des
personnes agréées ou à l’exercice des missions que le juge peut confier
à l’Institut;
5° contrevient à une obligation prescrite à tout titulaire de permis

d’environnement ou d’agrément;
6° n’obtempère pas à une décision de suspension ou de retrait de

permis d’environnement ou d’agrément;
est puni d’un emprisonnement de 8 à 12 mois et d’une amende de 100

à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
§ 2. - L’amende est de 100 à 500.000 francs s’il s’agit d’une installation

de classe I.B ou d’une activité soumise à agrément.

L’amende est portée de 1.000 à 1.000.000 francs lorsqu’il s’agit d’une
installation de classe I.A.
§ 3. - Les peines d’amendes énoncées au présent article sont doublées

lorsque l’infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de
lucre.

Article 97

Responsabilité pénale de l’employeur

Est puni des mêmes peines, celui qui, étant employeur de l’auteur
d’une infraction :
1° ne lui a pas donné les instructions et les moyens nécessaires pour

respecter les dispositions applicables, compte tenu de la mission qu’il
avait assignée à la personne employée;
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2° zonder de kennis van de werknemer degelijk getoetst te hebben,
hem een opdracht heeft toevertrouwd waarvoor hij niet de nodige
kennis bezat die hem in staat stelde om de opdracht te vervullen met
inachtneming van deze ordonnantie;

3° wist dat een overtreding zou worden begaan of werd begaan en
niets heeft ondernomen om de gevolgen ervan te voorkomen of te
verhelpen, hoewel hij daartoe de mogelijkheden had.

Artikel 98

Bijkomende strafbepalingen

Overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek, kan de rechter de
straffen laten vergezellen door een geheel of gedeeltelijk verbod tot
uitoefening van de in artikel 31 van het Strafwetboek en in het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, artikel 1 opgesomde
rechten.

Artikel 99

Bijkomende maatregelen

Op verzoek van de bevoegde ambtenaar, kan de rechter alle nodige
maatregelen bevelen om gevaar, ongemak of hinder, zoals bedoeld in
artikel 2, te vermijden, te verminderen of te verhelpen, in geval van
overtreding van de artikelen 6 en 7, het niet nakomen van een
verplichting opgelegd aan elke houder van een milieuvergunning of
van een erkenning of van het niet in acht nemen van een beslissing tot
schorsing of intrekking van de milieuvergunning.

TITEL VIII. - Slotbepalingen

Artikel 100

Dossierrecht

§ 1. - Een dossierrecht, waarvan de opbrengst rechtstreeks en
integraal in het Fonds voor bescherming van het leefmilieu wordt
gestort, wordt geheven ten laste van elke natuurlijke of rechtspersoon
die een aangifte, een aanvraag bij de overeenkomstig deze ordonnantie
bevoegde overheid indient voor het verkrijgen van een milieu-attest,
een milieuvergunning of een erkenning, alsook ten laste van elke
natuurlijke of rechtspersoon die overeenkomstig de artikelen 80 en 81
van deze ordonnantie een beroep bij de bevoegde overheid indient.

Het in het eerste lid bedoelde dossierrecht is verschuldigd op de
datum waarop de natuurlijke of rechtspersoon een aangifte, een
aanvraag om een milieu-attest of -vergunning of het beroep indient.

Het bedrag van het in het eerste lid bedoelde dossierrecht wordt
vastgesteld als volgt :

1° 25.000 frank voor een aanvraag om een milieuvergunning
betreffende een inrichting van klasse I.A;

2° 100.000 frank voor een aanvraag om een milieuvergunning
betreffende een inrichting van klasse I.A waaraan geen aanvraag om
een milieu-attest is voorafgegaan;

3° 50.000 frank voor een aanvraag om een milieuvergunning
betreffende een inrichting van klasse I.Awaaraan een aanvraag om een
milieu-attest is voorafgegaan;

4° 10.000 BEF voor elke aanvraag om een milieu-attest of milieuver-
gunning betreffende een inrichting van klasse I.B en voor elke aanvraag
om een erkenning;

5° 5.000 BEF voor elke aanvraag om een milieuvergunning betref-
fende een inrichting van klasse II, voor elke voorafgaande aangifte,
alsook voor de natuurlijke of rechtspersonen die een beroep indienen.

§ 2. - Onverminderd de bevoegdheid van de gemeenten om ter zake
belastingen te heffen, mag de regering, binnen de perken van de
beschikbare kredieten en volgens de door haar te stellen regels,
subsidies toekennen aan de gemeenten voor de uitvoering van de in
deze ordonnantie bedoelde opdrachten.

2° lui a confié une mission pour laquelle il n’avait pas les
connaissances lui permettant de s’en acquitter dans le respect de la
présente ordonnance, sans avoir vérifié ses connaissances de manière
adéquate;

3° ne pouvait ignorer qu’une infraction allait être ou avait été
commise et a omis de l’empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu’il
en ait eu la possibilité.

Article 98

Sanctions pénales accessoires

Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l’article
33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l’exercice
des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal ainsi qu’à l’arrêté royal
n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.

Article 99

Mesures accessoires

Sur requête du fonctionnaire compétent, le juge peut ordonner toute
mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une
nuisance ou un inconvénient visé à l’article 2 en cas d’infraction aux
articles 6 et 7, à une obligation prescrite à tout titulaire de permis
d’environnement ou d’agrément ou à une décision de suspension ou de
retrait de permis d’environnement.

TITRE VIII. - Dispositions finales

Article 100

Droit de dossier

§ 1er. - Un droit de dossier dont le produit est versé directement et
intégralement au Fonds pour la protection de l’environnement est levé
à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une
déclaration, une demande auprès de l’autorité compétente conformé-
ment à la présente ordonnance afin d’obtenir un certificat ou un permis
d’environnement ou un agrément ainsi qu’à charge de toute personne
physique ou morale qui exerce un recours auprès de l’autorité
compétente conformément aux articles 80 et 81 de la présente
ordonnance.
Le droit de dossier visé à l’alinéa 1er est dû à la date d’introduction

par la personne physique ou morale de la déclaration, de la demande
de certificat ou de permis d’environnement ou du recours.

Le montant du droit de dossier visé à l’alinéa 1er est fixé comme suit :

1° 25.000 BEF pour une demande de certificat d’environnement relatif
à une installation de classe I.A;

2° 100.000 BEF pour une demande de permis d’environnement relatif
à une installation de classe I.A non précédée d’une demande de
certificat d’environnement;

3° 50.000 BEF pour une demande de permis d’environnement relatif
à une installation de classe I.A précédée d’une demande de certificat
d’environnement;

4° 10.000 BEF pour toute demande de certificat ou de permis
d’environnement relatif à une installation de classe I.B et pour toute
demande d’agrément;

5° 5.000 BEF pour toute demande de permis d’environnement relatif
à une installation de classe II, pour toute déclaration préalable, ainsi
que pour les personnes physiques ou morales qui exercent un recours.

§ 2. - Sans préjudice de la compétence des communes de lever des
taxes en la matière, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits
disponibles, octroyer, aux conditions qu’il fixe, des subsides aux
communes pour la réalisation des missions visées par la présente
ordonnance.
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Artikel 101

Uitvoering van de Europese richtlijnen

De Regering kan de bepalingen van deze ordonnantie opheffen,
aanvullen, wijzigen of vervangen, om de maatregelen te nemen die
nodig zijn voor het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit de
richtlijnen van de Europese Gemeenschap.

Artikel 102

Opheffings- en wijzigingsbepalingen

Opgeheven worden :
1° de artikelen 1 tot 76 en 82 tot 84 van de ordonnantie van

30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd door de
ordonnantie van 23 november 1993;

2° de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de voorafgaande
effectenbeoordeling van bepaalde projecten in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, gewijzigd bij de ordonnantie van 23 november 1993 en
haar bijlagen, voor zover zij van toepassing is op de inrichtingen
onderworpen aan een milieuvergunning.

De bijlage bij de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de
milieuvergunning zoals ingevoerd door artikel 37 van de ordonnantie
van 23 november 1993 wordt gewijzigd als volgt :
1° in de rubriek nr. 69, worden de woorden ″Behalve indien deze

uitsluitend dienen voor woningen of kantoren″, ingevoegd vóór de
woorden ″Garages, overdekte plaatsen waar motorvoertuigen worden
geparkeerd″;

2° in de rubriek nr. 149, worden de woorden ″Behalve indien deze
uitsluitend dienen voor woningen of kantoren″ ingevoegd vóór de
woorden ″Parkeerplaatsen in open lucht voor motorvoertuigen, buiten
de openbare weg″.

De lijst der inrichtingen van klasse I.B en II kan overeenkomstig
artikel 4, § 1, door de Regering worden vervangen, gewijzigd of
aangevuld″.

Deze bepaling is niet van toepassing voor de aanvragen om een
milieu-attest of milieuvergunning die werden ingediend vóór de
inwerkingtreding van deze ordonnantie.

Artikel 103

Overgangsbepalingen

De attesten, vergunningen en erkenningen die werden toegekend
vóór de inwerkingtreding van deze ordonnantie, blijven geldig voor de
gestelde termijn, onverminderd de toepassing van de artikelen 63 tot
65, 76 en 77.

De procedures voor het onderzoek van de aanvragen en de afgifte
van de attesten, vergunningen en erkenningen, alsook de behandeling
van de ingestelde administratieve beroepen, geschieden overeenkom-
stig de regels die van toepassing zijn op het ogenblik van de indiening
van de aanvraag of het beroep, wanneer deze werden ingediend vóór
de inwerkingtreding van deze ordonnantie.

Artikel 104

Codificatie

De Regering kan de bepalingen van deze ordonnantie codificeren
met de bepalingen die deze uitdrukkelijk of impliciet zouden hebben
gewijzigd, en met andere toepasbare ordonnanties inzake leefmilieu,
waterbeleid en natuurbehoud.

Hiertoe kan zij :
1° de volgorde, de nummering en, in het algemeen, de voorstelling

van de te codificeren bepalingen wijzigen;
2° de verwijzingen die in de te codificeren bepalingen zouden zijn

vervat, wijzigen, teneinde ze in overeenstemming te brengen met de
nieuwe nummering;

Article 101

Exécution des directives européennes

Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les
dispositions de la présente ordonnance afin de prendre les mesures
requises pour l’exécution d’obligations découlant des directives de la
Communauté européenne.

Article 102

Dispositions abrogatoires et modificatives

Sont abrogés :
1° les articles 1er à 76 et 82 à 84 de l’ordonnance du 30 juillet 1992

relative au permis d’environnement modifiée par l’ordonnance du
23 novembre 1993;

2° dans la mesure où elle s’applique aux installations soumises à un
permis d’environnement, l’ordonnance du 30 juillet 1992 relative à
l’évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région
de Bruxelles-Capitale modifiée par l’ordonnance du 23 novembre 1993
et ses annexes.

L’annexe à l’ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis
d’environnement telle qu’insérée par l’article 37 de l’ordonnance du
23 novembre 1993 est modifiée comme suit :
1° dans la rubrique n° 69, avant les mots ″Garages, emplacements

couverts où sont garés des véhicules à moteur″ sont ajoutés les mots
″Sauf s’ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux″;

2° dans la rubrique n° 149, avant les mots ″Parcs de stationnement à
l’air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique″ sont
ajoutés les mots ″Sauf s’ils desservent exclusivement des logements ou
des bureaux″;

La liste des installations de classe I.B et II peut être remplacée,
modifiée ou complétée par le Gouvernement, conformément à l’arti-
cle 4, § 1er.

La présente disposition ne s’applique pas aux demandes de certificat
ou de permis d’environnement introduites avant l’entrée en vigueur de
la présente ordonnance.

Article 103

Dispositions transitoires

Les certificats, permis et agréments accordés avant l’entrée en
vigueur de la présente ordonnance restent valables pour le terme fixé,
sans préjudice de l’application des dispositions des articles 63 à 65, 76
et 77.

Les procédures d’instruction des demandes et de délivrance des
certificats, permis et agréments ainsi que le traitement des recours
administratifs organisés, se font conformément aux règles en vigueur
au moment de l’introduction de la demande ou du recours, lorsque
ceux-ci ont été introduits avant l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance.

Article 104

Codification

Le Gouvernement peut codifier les dispositions de la présente
ordonnance avec les dispositions qui les auraient expressément ou
implicitement modifiées et avec d’autres ordonnances applicables en
matière d’environnement, de politique de l’eau et de conservation de la
nature.
A cette fin, il peut :
1° modifier l’ordre, le numérotage et, en général, la présentation des

dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions

à codifier en vue de les mettre en concordance avec le numérotage
nouveau;
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3° de opstelling van de te codificeren bepalingen wijzigen, teneinde
de overeenstemming ervan te waarborgen en de terminologie ervan
eenvormig te maken, zonder dat aan de in deze bepalingen gehuldigde
beginselen afbreuk kan worden gedaan.
De codificatie zal het opschrift « Brussels Milieuwetboek » dragen.

Het regeringsbesluit tot codificatie zal het voorwerp uitmaken van
een ontwerp van ordonnantie tot bekrachtiging dat aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad zal worden voorgelegd.
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch

Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 5 juni 1997.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en
Monumenten en Landschappen,

Ch. PICQUE

De Minister belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie
en Externe Betrekkingen,

J. CHABERT

De Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken
en Vervoer,

H. HASQUIN

De Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel,
Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding

en Dringende Medische Hulp,
R. GRIJP

De Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie,
Natuurbehoud en Openbare Netheid,

D. GOSUIN

c

[S − C − 31239]N. 97 — 1253
5 JUNI 1997. — Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van
29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de
stedebouw en tot opheffing van de ordonnantie van 30 juli 1992
betreffende de voorafgaande effectenbeoordeling van bepaalde
projecten in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (1)

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij,
Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

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

Art. 2. Artikel 7, eerste lid van de ordonnantie van 29 augustus 1991
houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, hierna de
ordonnantie te noemen, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« De Regering duidt de ambtenaren aan van het Bestuur voor
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, hierna het Bestuur te noemen,
welke gemachtigd worden voor de in deze ordonnantie nader omschre-
ven doelstellingen. ».

Art. 3. In artikel 49, tweede lid, van de ordonnantie worden de
woorden « bedoeld in artikel 31 of in artikel 36 van de ordonnantie van
30 juli 1992 betreffende de voorafgaande effectenbeoordeling van
bepaalde projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen
door de woorden « bedoeld in artikel 56bis of in artikel 58bis, C, ».

Art. 4. Artikel 51 van de ordonnantie wordt aangevuld met een
tweede paragraaf, luidende :

« § 2. De inventaris van de voorspelbare effecten van de geplande
aanleg die gevoegd wordt bij het basisdossier dat door de gemeente-
raad werd aangenomen, somt zo nodig, de in bijlage A, 1° of 2°, van
deze ordonnantie en in bijlage van de ordonnantie van 5 juni 1997

3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d’assurer
leur concordance et d’en unifier la terminologie sans qu’il puisse être
porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

La codification portera l’intitulé : « Code bruxellois de l’environne-
ment ».
L’arrêté gouvernemental de codification fera l’objet d’un projet

d’ordonnance de ratification qui sera soumis au Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée

au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Emploi, du Logement et
des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget, de l’Energie
et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics
et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la
Recherche scientifique, de la Lutte contre l’Incendie et de l’Aide
médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre de l’Environnement et de la Politique de l’Eau,
de la Rénovation, de la Conservation de la Nature

et de la Propreté publique,
D. GOSUIN

[S − C − 31239]F. 97 — 1253
5 JUIN 1997. — Ordonnance modifiant l’ordonnance du 29 août 1991
organique de la planification et de l’urbanisme et abrogeant
l’ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l’évaluation préalable des
incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à
l’article 39 de la Constitution.

Art. 2. L’article 7, alinéa 1er de l’ordonnance du 29 août 1991
organique de la planification et de l’urbanisme, ci-après dénommée
l’ordonnance, est remplacé par la disposition suivante :

« Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l’Administration
de l’aménagement du territoire et du logement, ci-après dénommée
l’Administration, qui sont délégués aux fins précisées par la présente
ordonnance. ».

Art. 3. Dans l’article 49, alinéa 2, de l’ordonnance, les mots « visés à
l’article 31 ou à l’article 36 de l’ordonnance du 30 juillet 1992 relative à
l’évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région
de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « visés à l’arti-
cle 56bis ou à l’article 58bis, C, ».

Art. 4. L’article 51 de l’ordonnance est complété par un second
paragraphe, rédigé comme suit :

« § 2. L’inventaire des incidences prévisibles de l’aménagement
projeté accompagnant le dossier de base adopté par le conseil
communal énumère, s’il échet, les projets visés à l’annexeA, 1° ou 2°, de
la présente ordonnance et à l’annexe de l’ordonnance du 5 juin 1997

(1) Session ordinaire 1996-1997 : (1) Gewone zitting 1996-1997 :
Documents du conseil. — A-136/1 Projet d’ordonnance. — A-136/2

Rapport. — A-136/3 Amendements après rapport.
Documenten van de Raad. — A-136/1 Ontwerp van ordonnantie. —

A-136/2 Verslag. — A-136/3 Amendementen na verslag.
Compte rendu intégral. — Discussion : séance du 29 mai 1997. —

Adoption : séance du 30 mai 1997.
Volledig verslag. — Bespreking : vergadering van 29 mei 1997. —

Aanneming : vergadering van 30 mei 1997.
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