Hulp bij het indienen van een
erkenningsaanvraag als BBPontwerper [die belast kan worden
met de analyse van de milieueffecten
van een BBP] door een studiebureau
(rechtspersoon) of een natuurlijke
persoon

Brussel Stedelijke ontwikkeling • erkenningsaanvraag als BBP-ontwerper door een studiebureau of een natuurlijke persoon

Inhoud van een dossier:
Wettelijke referentieteksten: Artikel 14 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 mei 2006 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen en van
desbetreffende milieueffectenrapporten.

a) Naam, voornaam en domicilie van de aanvrager
b) Type erkenning die aangevraagd wordt
[Bv: « Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen die belast kan worden met het uitwerken van een milieueffectenrapport, in overeenstemming met de artikelen 4, 6 en 7 van het regeringsbesluit van 18 mei 2006 (rechtspersoon). »]

c)	Bekwaamheden, diploma’s en beroepservaring van het team
- Coördinator/-trice
[aanduiding en beschrijving van de bekwaamheden, opleidingen en diploma van de coördinator/-trice, met cv als bijlage]

- Verbintenis om de bekwame personen aan te duiden.
Zie bijlage X [verbintenis van de persoon of personen die de rechtspersoon kan/kunnen binden om de coördinator/-trice aan te
stellen voor de uitwerking van bijzondere bestemmingsplannen (en van de milieueffectenrapporten), in overeenstemming met de
artikelen 3 en 4 [3, 4 en 5] van het regeringsbesluit van 18 mei 2006. Zijn/haar naam zal op alle documenten voorkomen.]

- Personen die aangesteld worden voor de uitwerking van de BBP’s [en MER]
[naam van de persoon], [functie]

- Taakverdeling
Zie bijlage X [document met vermelding van 1) De persoon of personen die de rechtspersoon kan/kunnen binden, 2) De personen
die aangesteld worden voor de uitwerking van de BBP’s (en van de MER’s), met voor elke taak de lijst van personen en hun cvnummer)]

- Cv’s
Zie bijlage X [document met de genummerde cv’s van het volledige team]

- Technische hulpmiddelen die ter beschikking worden gesteld
[topografische, cartografische, reproductiemiddelen, softwareprogramma’s, toegang tot databases en basiskaarten, enz.]

d) Erkenning eventueel toegekend in een ander gewest of in het buitenland
e) Stedenbouwkundige documenten [en evaluatie van de effecten] die de
afgelopen drie jaar gerealiseerd werden
[in geval van hernieuwing moeten de BBP’s/MER’s die in het BHG uitgevoerd werden, toegevoegd worden]
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f) Verbintenis om niet mee te werken aan de uitwerking of de uitvoering van
projecten
De aanvrager verbindt zich ertoe om op geen enkele wijze mee te werken aan de uitwerking of uitvoering van projecten die binnen de
perimeter liggen van een of ander bijzonder bestemmingsplan waarmee hij belast wordt, of die buiten een dergelijk bestemmingsplan
liggen, maar er wel verband mee houden.
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