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ADVIES 
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende 

wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 
maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, 
ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 

betreffende de milieuvergunningen 

 

 

 

 

 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 5 december 2022 

Aanvraag behandeld door Commissie Ruimtelijke Ordening - Mobiliteit  

Advies aangenomen door de Plenaire 

vergadering op  

19 januari 2023 
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Vooraf 
De wijziging van het besluit van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse 

IB, IC, ID, II en III moet overgaan tot de harmonisering van de formulering van de rubrieken 68A en 68B 

met deze van de rubriek 224 van de bijlage van de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van 

de lijst van de inrichtingen van klasse IA. 

Deze harmonisering is nodig omwille van de vervanging van de woorden “openbare weg” door de 

woorden “openbare wegenis” in de rubriek 224. Dezelfde wijziging wordt voorgesteld voor de 

rubrieken 68A en 68B.  

De “openbare wegenis” moet worden opgevat als de gemeente- en gewestwegen die uitdrukkelijk 

door de overheden beheerd worden. Ook al wordt het begrip “openbare weg” door geen enkele 

wetgever gedefinieerd, in een arrest van het Hof van Cassatie wordt het begrip van “openbare weg” 

als volgt omschreven: een “weg die openstaat voor het verkeer van het publiek in het algemeen”1. 

Advies 
Brupartners neemt akte van het feit dat deze wijziging meebrengt dat: 

- geen milieuvergunning meer nodig zal zijn voor een parking van minimum 10 parkeerplaatsen 

gelegen op de openbare wegenis. 

- voortaan een milieuvergunning nodig zal zijn voor parkings van minimum 10 parkeerplaatsen 

gelegen buiten de openbare wegenis, maar op de openbare weg. 

Brupartners maakt geen opmerkingen over dit ontwerpbesluit. 

* 
* * 

 

1 Hof van Cassatie, « arrest nr N-19951220-2 (P.95.0770.F) », 20 december 1995 

 

https://www.stradalex.com/fr/sl_src_publ_jur_be/document/cass_N-19951220-2

