
Art. 2. Het proces-verbaal tot vaststelling van de schade aan gewassen dat vastgesteld is door de gemeentelijke
commissies van vaststelling van de schade aan gewassen van de gemeenten opgenomen in de gebieden afgebakend bij
het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 waarbij de droogte van de lente en van het begin van de
zomer 2015 als landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp afgebakend
wordt en waarbij de schadevergoeding wordt bepaald, vormt de aanvraag tot herstel van de schade aan gewassen.

Art. 3. Overeenkomstig artikel 19, § 2, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade
veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, verstuurt de bevoegde provinciegouverneur een vooraf
ingevuld project voor de evaluatie van de vergoeding naar de gekende potentiële begunstigden.

In geval van betwisting wordt het ondertekende aanvraagproject binnen 15 dagen na ontvangst van het project
voor de evaluatie van de vergoeding behoorlijk gemotiveerd en aangetekend teruggestuurd naar de provincie-
gouverneur.

Het project voor de evaluatie van de vergoeding wordt gericht aan alle producenten die in het kader van hun
bedrijfstoeslagregeling in 2015 een perceel met in aanmerking komende teelten hebben aangegeven in de gebieden
afgebakend door het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 waarbij de droogte van de lente en van het
begin van de zomer 2015 als landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp
afgebakend wordt en waarbij de vergoeding van de schade wordt bepaald.

De gegevens vermeld in het project zijn:

1o de identificatie van de begunstigde;

a) naam, adres;

b) telefoonnummer;

c) bankrekeningnummer;

2 o de oppervlakten aangegeven op 31 mei 2015.

Art. 4. Na afloop van de in artikel 3, tweede lid, bedoelde termijn bepaalt de gouverneur bij besluit zijn met
redenen omklede beslissing betreffende het bedrag van de vergoeding voor de in artikel 2 bedoelde producenten. Dat
besluit wordt tegelijkertijd bij ter post aangetekende brief met ontvangbewijs overgemaakt aan de betrokkene en aan
de Minister van Landbouw.

Namen, 27 oktober 2016.

R COLLIN

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2016/31738]

27 OKTOBER 2016. — Ordonnantie tot wijziging van het Brussels
gemeentelijk kieswetboek om de pariteit tussen mannen en
vrouwen op de kandidatenlijsten voor de in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest georganiseerde gemeenteraadsverkiezingen te
bevorderen

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen
en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 23, § 9, tweede lid van het Brussels gemeentelijk
kieswetboek van 4 augustus 1932 wordt aangevuld met de volgende
zin :

« De keuze van het geslacht van de kandidaat op de laat- ste plaats
is vrij. ».

Art. 3. Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 27 oktober 2016.

Rudi VERVOORT
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast

met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid,
Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toe-
risme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare
Netheid

Guy VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met

Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamen-
werking

Didier GOSUIN

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2016/31738]

27 OCTOBRE 2016. — Ordonnance modifiant le Code électoral
communal bruxellois et renforçant la parité hommes–femmes sur
les listes de candidatures aux élections communales organisées
dans la Région de Bruxelles-Capitale

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

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l’ar-
ticle 39 de la Constitution.

Art. 2. L’article 23, § 9, alinéa 2 du Code électoral communal
bruxellois du 4 août 1932, est complété par la phrase sui- vante :

« Le choix du sexe du candidat de la dernière place est libre. ».

Art. 3. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 octobre 2016.

Rudi VERVOORT
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial,
de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique et de la Propreté publique

Guy VANHENGEL
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé

des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopéra-
tion au Développement

Didier GOSUIN
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Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medi-

sche Hulp

Pascal SMET
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobi-

liteit en Openbare Werken

Céline FREMAULT
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huis-

vesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Nota

Documenten van het Parlement :
Gewone zitting 2015-2016
A-333/1 Voorstel van ordonnantie
Gewone zitting 2016-2017
A-333/2 Verslag
Integraal verslag :
Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 7 oktober 2016.

*
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2016/31739]

27 OKTOBER 2016. — Ordonnantie ertoe strekkende een opendata-
beleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richt-
lijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van
26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het
hergebruik van overheidsinformatie

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij,
Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

Bij deze ordonnantie wordt Richtlijn 2003/98/EG van het Europese
Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van
overheidsinformatie, zoals gewijzigd door Richtlijn 2013/37/EU van
26 juni 2013, omgezet.

Art. 2. Deze ordonnantie is van toepassing op alle bestaande
documenten waarover de openbare overheden beschikken en waarvan
overheden het hergebruik rechtmatig kunnen toestaan behoudens bij
toepassing van de beperkingen en uitzonderingen bepaald bij de
onderhavige ordonnantie.

Deze ordonnantie is niet van toepassing op :

1° de documenten waarvan de verstrekking een activiteit is die niet
tot de openbare taak van de betrokken overheid behoort, mits de
omvang van de overheidstaken transparant is en aan toetsing is
onderworpen;

2° de documenten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij
derden berusten; behalve in het geval dat deze derden toelating geven
tot hergebruik; de huidige ordonnantie heeft geen invloed op het
bestaan of het bezit van intellectuele eigendomsrechten;

3° gedeelten van documenten waartoe de toegang is uitgesloten of
beperkt op basis van de geldende wetgevende en reglementaire regels
inzake toegang, onder meer wegens :

– de bescherming van de nationale veiligheid (d.w.z. staatsveilig-
heid), defensie of openbare veiligheid;

– statistisch geheim;

– handelsgeheim;

– het gebrek aan persoonlijk belang wanneer voor de toegang tot een
document door de wet een persoonlijk belang moet worden aange-
toond;

4° de documenten in het bezit van culturele instellingen andere dan
bibliotheken, musea en archieven;

5° gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens en insignes
bevatten.

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l’Emploi, de l’Economie et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide
médicale urgente

Pascal SMET
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

chargé de la Mobilité et des Travaux publics

Céline FREMAULT
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée

du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de
l’Energie

Note

Documents du Parlement :
Session ordinaire 2015-2016
A-333/1 Proposition d’ordonnance
Session ordinaire 2016-2017
A-333/2 Rapport
Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 7 octobre 2016.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2016/31739]

27 OCTOBRE 2016. — Ordonnance visant à l’établissement d’une
politique de données ouvertes (Open Data) et portant transposition
de la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la
réutilisation des informations du secteur public

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

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à
l’article 39 de la Constitution.

La présente ordonnance transpose la Directive 2003/98/CE du
Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la
réutilisation des informations du secteur public, telle que modifiée par
la Directive 2013/37/UE du 26 juin 2013.

Art. 2. La présente ordonnance s’applique à tous les documents
existants, détenus par les autorités publiques et dont elles sont
habilitées à autoriser la réutilisation, sous réserve des limitations et
exceptions prévues par la présente ordonnance.

La présente ordonnance ne s’applique pas :

1° aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas
de la mission de service public dévolue à l’autorité publique concernée,
sous réserve que l’objet des missions de service public soit transparent
et soumis à réexamen;

2° aux documents sur lesquels des tiers détiennent les droits de
propriété intellectuelle, sauf dans les cas où ces tiers en autorisent la
réutilisation; la présente ordonnance n’affecte pas l’existence ou la
titularité de droits de propriété intellectuelle;

3° aux parties de documents dont l’accès est exclu ou dont l’accès est
limité conformément aux règles législatives et réglementaires d’accès,
notamment pour les motifs suivants :

– la protection de la sécurité nationale (c’est-à-dire la sécurité de
l’État), la défense ou la sécurité publique;

– la confidentialité des données statistiques;

– la confidentialité des informations commerciales;

– le défaut d’intérêt personnel au cas où un intérêt personnel doit être
démontré légalement pour obtenir l’accès aux documents;

4° aux documents détenus par des établissements culturels autres
que des bibliothèques, des musées et des archives;

5° aux parties de documents ne comportant que des logos, des
armoiries ou des insignes.
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