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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

N. 2012 — 3776
[C − 2012/14500]
4 DECEMBER 2012. — Koninklijk besluit
betreffende het signaleren van de fietsstraat

F. 2012 — 3776

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;
Gelet op de wet van 10 januari 2012 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement, artikel 4;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg;
Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak
om een effectenbeoordeling uit te voeren, waarin besloten wordt dat
een effectenbeoordeling niet vereist is;
Gelet op advies 51.042/4 van de Raad van State, gegeven op
28 maart 2012 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de
Staatssecretaris voor Mobiliteit,

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er;
Vu la loi du 10 janvier 2012 modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique, en vue d’inscrire la rue
cyclable dans le Code de la route, l’article 4;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 71.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 8 april 1983, 17 september 1988,
20 juli 1990, 1 februari 1991, 18 september 1991, 16 juli 1997,
9 oktober 1998, 17 oktober 2001, 4 april 2003, 20 juni 2006 en
26 april 2007, worden de volgende verkeersborden ingevoegd :

[C − 2012/14500]
4 DECEMBRE 2012. — Arrêté royal
relatif à la signalisation de la rue cyclable

Vu l’association des gouvernements régionaux;
Vu l’examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d’incidence, concluant qu’une évaluation d’incidence n’est pas requise;
Vu l’avis 51.042/4 du Conseil d’Etat, donné le 28 mars 2012 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l’Intérieur et du Secrétaire d’Etat
à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l’article 71.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l’usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des
23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990,
1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998,
17 octobre 2001, 4 avril 2003, 20 juin 2006 et 26 avril 2007, les signaux
suivants sont insérés :
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Art. 2. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 4 december 2012.

Art. 2. Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET

La Ministre de l’Intérieur,
Mme J. MILQUET

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
M. WATHELET

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
M. WATHELET

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN
VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2012/36241]
30 NOVEMBER 2012. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006
betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring, het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de
vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij
de bouw en het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving
De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010, 23 december 2010, 6 mei 2011,
8 juli 2011, 18 november 2011, 16 maart 2012 en 13 juli 2012, artikel 11.1.5, 11.1.13, 11.2.1, § 1, derde lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010,
7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2010, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14 oktober 2011;
Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
8 april 2011, 20 mei 2011, 10 juni 2011, 23 september 2011, 2 maart 2012, 16 maart 2012, 30 maart 2012, 27 april 2012,
7 september 2012, 28 september 2012 en 12 oktober 2012, artikel 9.1.29, 9.1.30, § 4, 9.1.31, onderdeel 7.8.3 van bijlage V
en onderdeel 5.5.3 van bijlage VI;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring,
gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 9 maart 2006, 8 december 2008, 26 november 2009 en 12 december 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de
EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
10 juli 2007, 29 oktober 2007, 8 december 2008, 26 november 2009, 7 juli 2010, 1 december 2010 en 12 december 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van
innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving, gewijzigd bij
de ministeriële besluiten van 1 december 2010 en 12 december 2011;
Gelet op het advies van het Vlaams Energieagentschap, d.d. 23 oktober 2012;
Gelet op het advies nr. 52.293/3 van de Raad van State, gegeven op 13 november 2012 met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
HOOFDSTUK I. — Wijziging aan het ministerieel besluit van 13 januari 2006
betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring
Artikel 1. In het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring,
wordt de bijlage, vervangen bij ministerieel besluit van 12 december 2011, vervangen door de bijlage 1, gevoegd bij dit
besluit.

