
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2023/15153]
9 FEBRUARI 2023. — Ordonnantie tot wijziging van sommige

bepalingen betreffende het administratief toezicht op de gemeen-
telijke vzw’s

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij,
Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt :

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

Art. 2. Artikel 42 van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de
specieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen
gemeenten wordt vervangen als volgt :

« Art. 42. De Regering publiceert jaarlijks op de gewestelijke website
een register van alle gemeentelijke vzw’s.

Het college van burgemeester en schepenen houdt een register bij
van alle gemeentelijke vzw’s. Aan dit register zijn de statuten van deze
vzw’s, de in artikel 38 bedoelde overeenkomsten, indien van toepas-
sing, evenals de lijst van personen die door de gemeente zijn aangeduid
om haar daarin te vertegenwoordigen, in bijlage toegevoegd. Dit
register en haar bijlagen worden bekendgemaakt op de website van de
gemeente onder het tabblad transparantie. ».

Art. 3. Artikel 44 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als
volgt :

« Art. 44. § 1. De gemeentelijke vzw’s die voldoen aan de denitie
van « micro-vzw » in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen sturen de volgende akten door naar de Regering :

1° het beheerscontract en zijn wijzigingen ;

2° de jaarrekeningen ;

3° de statuten en statutenwijzigingen.

Deze akten worden overgemaakt aan de gemeente, evenals, in
voorkomend geval, het jaarlijks beheersverslag van de vzw’s die er één
moeten opmaken.

Artikel 84 van de Nieuwe Gemeentewet is van toepassing op
voornoemde akten.

De jaarrekening en, indien van toepassing, de jaarlijkse beheersver-
slagen die door de gemeentelijke vzw’s worden verstuurd, worden
jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd.

§ 2. De gemeentelijke vzw’s die voldoen aan de denitie van « kleine
vzw » in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigin-
gen sturen de volgende akten door naar de Regering :

1° de akten bedoeld in § 1, eerste lid ;

2° de keuze van de wijze van gunning en de vaststelling van de
voorwaarden van overheidsopdrachten van werken, leveringen en
diensten waarvan het bedrag, zonder belasting over de toegevoegde
waarde, gelijk aan of hoger is dan 175.000 euro, alsook de selectie van
inschrijvers, kandidaten of deelnemers aan deze opdrachten en de
toekenning van deze ;

3° de vaststelling van de voorwaarden voor concessies voor werken
en diensten, alsook de selectie van inschrijvers of kandidaten voor deze
concessies en de toewijzing hiervan.

Paragraaf 1, tweede tot en met vierde lid, is van toepassing.

§ 3. De gemeentelijke vzw’s die niet voldoen aan de denitie van
« micro-vzw » of van « kleine vzw » in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen sturen de volgende akten door naar
de Regering :

1° de akten bedoeld in § 2, eerste lid ;

2° de akten van de algemene vergadering ;

3° de overeenkomsten ;

4° het aangaan van leningen ;

5° de verwerving of vervreemding van eigendomsrechten of zake-
lijke rechten op onroerende goederen.

Paragraaf 1, tweede tot en met vierde lid, is van toepassing.

§ 4. De akten bedoeld in § 1, eerste lid, § 2, eerste lid en § 3, eerste lid,
worden verstuurd binnen twintig dagen nadat ze zijn genomen en ze
zijn vergezeld van alle stukken die vereist zijn om te controleren of zij
beantwoorden aan de wet en het algemeen belang.

§ 5. Naast de in de eerste tot en met de derde paragraaf genoemde
akten kan de Regering de toezending eisen van elke beraadslaging die
zij aanwijst, vergezeld van alle stukken die vereist zijn om te
controleren of zij beantwoorden aan de wet en het algemeen belang.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2023/15153]
9 FEVRIER 2023. — Ordonnance modiant certaines dispositions

relatives à la tutelle administrative sur les ASBL communales

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

Article 1er. La présente ordonnance regle une matiere visée a
l’article 39 de la Constitution.

Art. 2. L’article 42 de l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux
modes spéciques de gestion communale et a la coopération intercom-
munale est remplacé par ce qui suit :

« Art. 42. Le Gouvernement publie annuellement sur le site internet
de la Région un registre de toutes les ASBL communales.

Le college des bourgmestre et échevins tient a jour un registre de
toutes les ASBL communales. A ce registre sont annexés les statuts de
ces ASBL, les conventions visées a l’article 38, le cas échéant, ainsi que
la liste des personnes désignées par la commune pour la représenter en
leur sein. Ce registre et ses annexes sont publiés sur le site internet de
la commune sous l’onglet transparence. ».

Art. 3. L’article 44 de la même ordonnance est remplacé par ce qui
suit :

« Art. 44. § 1er. Les ASBL communales qui répondent a la dénition
de « micro-ASBL » au sens du Code des sociétés et des associations
transmettent au Gouvernement les actes suivants :

1° le contrat de gestion et ses modications ;

2° les comptes annuels ;

3° les statuts et les modications aux statuts.

Ces actes sont transmis a la commune, ainsi que, le cas échéant, le
rapport annuel de gestion pour les ASBL tenues d’en rédiger un.

L’article 84 de la Nouvelle loi communale est applicable aux actes
précités.

Les comptes annuels, et, le cas échéant, les rapports annuels de
gestion transmis par les ASBL communales sont présentés annuelle-
ment au conseil communal.

§ 2. Les ASBL communales qui répondent a la dénition de « petites
ASBL » au sens du Code des sociétés et des associations transmettent
au Gouvernement les actes suivants :

1° les actes visés au § 1er, alinéa 1er ;

2° le choix de la procédure de passation et la xation des conditions
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour les
marchés dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou
supérieur a 175.000 euros, ainsi que la sélection des soumissionnaires,
candidats ou participants et l’attribution de ces marchés ;

3° la xation des conditions des concessions de travaux et de services,
ainsi que la sélection des soumissionnaires ou candidats a ces
concessions et l’attribution de celles-ci.

Le paragraphe 1er, alinéas 2 a 4, est applicable.

§ 3. Les ASBL communales qui ne répondent ni a la dénition de
« micro-ASBL », ni a celle de « petites ASBL » au sens du Code des
sociétés et des associations transmettent au Gouvernement les actes
suivants :

1° les actes visés au § 2, alinéa 1er ;

2° les actes de l’assemblée générale ;

3° les conventions ;

4° la conclusion d’emprunts ;

5° l’acquisition ou l’aliénation d’un droit de propriété ou de droits
réels relatifs a des biens immeubles.

Le paragraphe 1er, alinéas 2 a 4, est applicable.

§ 4. Les actes énoncés aux § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3,
alinéa 1er, sont transmis dans les vingt jours ou ils ont été pris et sont
accompagnés de toutes les pieces nécessaires au contrôle de leur
conformité a la loi et a l’intérêt général.

§ 5. Outre les actes mentionnés aux paragraphes 1er a 3, le Gouver-
nement peut réclamer la transmission de toute délibération qu’il
désigne, accompagnée de toutes les pieces nécessaires au contrôle de
leur conformité a la loi et a l’intérêt général.
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§ 6. De gemeentelijke vzw’s bezorgen aan het Observatorium van de
referentieprijzen voor de overheidsopdrachten de aan haar advies
onderworpen akten. ».

Art. 4. In artikel 45 van dezelfde ordonnantie worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « en aan de gemeente » worden toegevoegd na het
woord « Regering » ;

2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Het voorgaande lid is niet van toepassing op micro vzw’s in de zin
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. ».

Art. 5. In titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 3 van dezelfde ordonnantie
wordt een artikel 48/1 ingevoegd dat luidt als volgt :

« Art. 48/1. De bepalingen in hoofdstuk 2 met betrekking tot de
organisatie van het toezicht zijn niet van toepassing op gemeentelijke
vzw’s waarbinnen een vertegenwoordiger van de Regering vast is
benoemd die beschikt over de prerogatieven van een bijzondere
commissaris. ».

Art. 6. Deze ordonnantie treedt in werking op 1 september 2022.

In afwijking van het eerste lid treden de bij deze ordonnantie
ingevoerde wijzigingen in de artikelen 42, tweede lid, 44, § 6 en 45,
eerste lid, van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specieke
gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten,
in werking op de eerste dag van de derde maand na de bekendmaking
ervan in het Belgisch Staatsblad.

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

Brussel, 9 februari 2023.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme,
de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van
gewestelijk belang,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

E. VAN DEN BRANDT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

A. MARON

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Financien, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertalig-
heid en van het Imago van Brussel,

S. GATZ

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen,

B. CLERFAYT

Nota

Documenten van het Parlement:
Gewone zitting 2022-2023
A-650/1 Ontwerp van ordonnantie
A-650/2 Verslag
Integraal verslag:
Bespreking en aanneming: vergadering van vrijdag 3 februari 2023
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2023/10071]

19 JANUARI 2023. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groe-
nestroomcerticaten voor het jaar 2013 en volgende

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
artikel 28, § 2;

§ 6. Les ASBL communales transmettent a l’Observatoire des prix de
référence dans les marchés publics les actes soumis a ses avis. ».

Art. 4. A l’article 45 de la même ordonnance, les modications
suivantes sont apportées :

1° les mots « et a la commune » sont ajoutés apres le mot « Gouver-
nement » ;

2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :

« L’alinéa précédent n’est pas applicable aux micro-ASBL au sens du
Code des sociétés et des associations. ».

Art. 5. Dans le titre 3, chapitre 2, section 3 de la même ordonnance,
un article 48/1 est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 48/1. Les dispositions inscrites au chapitre 2 relatif a l’organi-
sation de la tutelle ne s’appliquent pas aux ASBL communales au sein
desquelles est désigné de maniere permanente un représentant du
Gouvernement disposant des prérogatives d’un commissaire spécial. ».

Art. 6. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Par dérogation a l’alinéa 1er, les modications introduites par la
présente ordonnance dans les articles 42, alinéa 2, 44 § 6 et 45, alinéa 1er,
de l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spéciques de
gestion communale et a la coopération intercommunale, entrent en
vigueur le premier jour du troisieme mois qui suit celui de sa
publication au Moniteur belge.

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

Bruxelles, le 9 février 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation
urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l’Image de Bruxelles et du
Biculturel d’intérêt régional,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routiere,

E. VAN DEN BRANDT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé de la Transition climatique, de l’Environnement, de l’Énergie

et de la Démocratie participative,
A. MARON

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Pro-

motion du Multilinguisme et de l’Image de Bruxelles,
S. GATZ

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transi-

tion numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT

Note

Documents du Parlement:
Session ordinaire 2022-2023
A-650/1 Projet d’ordonnance
A-650/2 Rapport
Compte rendu intégral:
Discussion et adoption: séance du vendredi 3 février 2023.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2023/10071]

19 JANVIER 2023. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modiant l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2012 xant les
quotas de certicats verts pour les années 2013 et suivantes

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative a l’organisation du marché
de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l’article 28, § 2;
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