Opmerkingen bij kunst
24: - Referenties met betrekking tot wet nr. 13/1989 worden vermeld in de nota bij art. 23.- Wet nr.
118/1971 bekeert de D.L. 30 januari 1971, n. 5, en brengt nieuwe normen in het voordeel van de
verminkte en gehandicapte burgers. - Het presidentieel besluit N. 384/1978 keurt de uitvoeringsregeling
van art. 27 van de wet van 30 maart 1971, n.
118, ten gunste van gehandicapten en gehandicapte burgers, op het gebied van architecturale
barrières en openbaar vervoer.
Voor de verwijzingen naar de wet n. 13/1989 en aan het ministerieel besluit 14 juni 1989, n. 236, zie de
opmerking in art. 23.- Wet nr. 89/1939 bevat regels over de "Bescherming van dingen van artistiek of
historisch belang". - Wet nr. 1497/1939, bevat regels over de "Bescherming van natuurlijke
schoonheden". - De tekst van de artikelen 4 en 5 van wet nr.
13/1989 (voor welke referenties verwijzen wij naar de nota van art. 23) en het volgende: "Art. 4. - 1.
Voor de tussenkomsten bedoeld in art. 2, of het goed is onderworpen aan de beperking bedoeld in
artikel 1 van de wet van 29 juni 1939, nr. 1497, de gewesten, of de door hen gesubdelegeerde
autoriteiten, die bevoegd zijn om de in artikel .
7 van de aangehaalde wet bedoelde machtiging af te geven, verstrekken binnen de dwingende termijn
van negentig dagen vanaf de indiening van de aanvraag, ook door, indien noodzakelijke, specifieke
voorschriften. 2.

Het niet uitspreken binnen de in lid 1 genoemde termijn staat gelijk met instemming.
In geval van weigering kunnen belanghebbende partijen binnen dertig dagen toestemming vragen aan
de minister van Cultureel en Milieu-erfgoed, die moet worden gegeven binnen honderdtwintig dagen
vanaf de datum van ontvangst van het verzoek.
4De vergunning kan slechts worden geweigerd
indien het niet mogelijk is de werken uit te voeren
zonder ernstige afbreuk te doen aan het
beschermde eigendom. 5. De weigering moet
worden gemotiveerd door opgave van de aard en de
ernst van het letsel, de relevantie ervan in relatie tot
het complex waarin het werk zich bevindt en onder
verwijzing naar alle eventueel door betrokkene
voorgestelde alternatieven.
Art 5. - 1. Indien voor het onroerend goed een melding is gedaan op grond van art. 2 van de wet 1 juni
1939, n. 1089, op de aanvraag om een vergunning bedoeld in artikel 13 van de voornoemde wet, is de
bevoegde superintendent verplicht om binnen honderdtwintig dagen na de indiening van de aanvraag
te voorzien, waar nodig ook specifieke bepalingen op te geven.
De bepalingen van art. 4, leden 2, 4 en 5 ″. - De tekst van art. 7 van het presidentieel besluit N.
164/1956, inhoudende: "Regels ter voorkoming van arbeidsongevallen in de bouw", luidt als volgt: "Art.
7 (Geschiktheid van voorlopige werken).

De voorlopige werken dienen met goed materieel en vakkundig, proportioneel en geschikt voor het
doel te worden uitgevoerd; ze moeten gedurende de hele duur van het werk efficiënt worden
gehouden. Alvorens steigerelementen van welk type dan ook opnieuw te gebruiken, moeten ze worden
herzien om de elementen die niet als geschikter worden beschouwd te elimineren ".
De tekst van het derde lid van art. 15 van de wet n. 47/1985 waarop staat: "Regelgeving inzake de
controle van stedenbouwkundige bouwactiviteiten, sancties, terugvordering van illegale werken" is de
volgende: "De goedkeuring van de variant moet in elk geval worden aangevraagd vóór de verklaring van
voltooiing van de werken" .

De tekst van het tweede lid van art. 26 van de bovengenoemde wet nr
47/1985 luidt als volgt: "In de gevallen bedoeld in de vorige commandant moet de eigenaar van de
vastgoedeenheid tegelijk met de aanvang van de werken aan de burgemeester een rapport voorleggen,
ondertekend door een deskundige die gekwalificeerd is om te ontwerpen, die de uit te voeren werken
en de naleving van de geldende veiligheids- en sanitaire normen certificeert ".
De tekst van art. 32, paragraaf 20, van wet nr. 41/1986 (Finance Law 1986) is het volgende: "20. Bouwof renovatieprojecten voor openbare werken die niet voldoen aan de bepalingen van het decreet van de
president van de Republiek van 27 april 1978, n. 384, over het overwinnen van architectonische
barrières.
Bovendien kunnen bijdragen of subsidies voor de
uitvoering van projecten in tegenstelling tot de
bepalingen van hetzelfde besluit niet worden
verstrekt door de Staat of door andere openbare
lichamen. - De tekst van art. 3 van de wet n.
457/1978 (Regels voor woningbouw) luidt als
volgt: "Art. 3 (Verantwoordelijkheden van de
Commissie Woningbouw).
De Commissie Woningbouw stelt op basis van
de door de C.I.P.E. aangegeven beleidslijnen:a) het tienjarenplan, de vierjarenprogramma's en
eventuele herzieningen op; b) verdeelt middelen over de regio's; c) geeft de algemene criteria aan voor
de keuze van de categorieën van exploitanten, om een evenwichtige verdeling van de bijdragen over de
verschillende betrokken categorieën en programma's in verband met de verschillende
interventievormen te verzekeren;
•

•

Neemt de juiste besluiten met betrekking tot de wijze van uitbetaling van geldstromen; e) voert
periodieke controles uit op de uitvoering van de programma's, met name met betrekking tot de
besteding van middelen en de naleving van de toegestane bouwkosten;
Verzamelt en verwerkt gegevens met betrekking tot woningbouw, in het bijzonder met het oog
op de bepaling van woonbehoeften; g) stelt voor aan het C.I.P.E. de criteria voor het toekennen
en vaststellen van de huren voor openbare woongebouwen;

