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COVID-19: opgeschorte verval- en
beroepstermijnen
Om de gevolgen van de lockdown in verband met de COVID-19-pandemie op
te vangen, heeft de Brusselse regering maatregelen genomen om de verval- en
beroepstermijnen in het Brusselse Gewest tijdelijk op te schorten. Deze maatregel
waarborgt de continuïteit van de openbare diensten en zorgt er tegelijk voor
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dat de bevolking haar rechten kan blijven uitoefenen. Alle teams van Leefmilieu
Brussel willen ook hun solidariteit betuigen met de bedrijven en hun werknemers
die zo zwaar getroffen zijn door de lockdown.
De opschorting loopt tot de lockdown wordt opgeheven

De opschorting van alle termijnen (die normaal gesproken niet kunnen worden verlengd)
en van alle beroepen geldt vanaf 16 maart 2020, en is van toepassing op alle lopende
procedures en alle zaken die nieuw worden ingeleid.
De regering heeft gestemd over een verlenging van de termijnen en de opschorting zal voortduren tot december 2020. Het gaat vooral om stedenbouwkundige en milieuvergunningen.
Bedrijfsbezoeken, openbare onderzoeken en overlegcommissies zijn opnieuw mogelijk.
Deze maatregel is genomen in het licht van de algemene terugloop van de activiteiten en
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Meer en meer Good
Food-eetgelegenheden
in Brussel

is bedoeld om iedere burger in staat te stellen haar of zijn rechten uit te oefenen en verplichtingen na te komen. Tegelijk moet zo ook iedere overheidsdienst de administratieve
procedures en beroepen waarvoor hij verantwoordelijk is, naar behoren kunnen afhandelen.
Over welke handelingen gaat het?
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Het kan bijvoorbeeld gaan om periodieke inspecties en monitoring van milieuvergunningen, de afgifte van EPB-certificaten voor bewoonde woningen, aanvragen van premies,
bodemattesten of diverse studies. De schorsing geldt ook voor eventuele beroepen en
openbare onderzoeken.
Opvolging op afstand

Deze maatregel heeft de teams van Leefmilieu Brussel niet belet om, in de mate van het
mogelijke, onderzoeken uit te voeren en beslissingen te nemen die geen tussenkomst van
een externe persoon, administratie of instantie vereisen. Alle uitwisselingen tussen burgers
en de overheid vinden op afstand plaats.

Nieuwe wetgeving
Om meer te weten te komen over de handelingen waarop de opschorting van de verval- en beroepstermijnen betrekking heeft, zie de nieuwsrubriek op de website van Leefmilieu Brussel voor 4 april 2020.

Fotovoltaïsche panelen: milieubijdrage vanaf 1 juli
AFVAL
Er worden steeds meer fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd op de daken van gebouwen in Brussel. Om te anticiperen op
de inzameling, terugname en recyclage is vanaf 1 juli een milieubijdrage verschuldigd voor alle fotovoltaïsche panelen die
op de Brusselse markt worden gebracht.
Nieuwe wetgeving om de terugname te vergemakkelijken		

De maatregel wordt genomen in het kader van het gewestelijke beleid inzake afvalbeheer
en naar aanleiding van het milieuconvenant over de uitgebreide verantwoordelijkheid van
producenten voor gebruikte fotovoltaïsche panelen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
vraagt nu aan bedrijven die voor het eerst fotovoltaïsche panelen op de markt brengen om
de inzameling en recyclage ervan te financieren. Vanaf 1 juli 2020 is elk nieuw fotovoltaïsch
paneel dus onderworpen aan een zichtbare milieubijdrage. Die is vastgesteld op 2 euro,
exclusief btw.

PV CYCLE BELGIUM, beheersorgaan
Om de naleving van de financiële, administratieve
en operationele verplichtingen met betrekking tot
de terugname van fotovoltaïsche panelen te vergemakkelijken, hebben de sectorfederaties Eloya,
FEE, Nelectra, Ode en Techlink hun krachten
gebundeld voor de oprichting van de vzw PV
CYCLE BELGIUM. Dit beheersorgaan biedt fabrikanten, invoerders en installateurs een unieke
oplossing om aan hun verplichtingen te voldoen.
Meer info?
pvcycle.be – Tel: 02 880 72 60

Op gesaneerde grond is zelfs een moestuin mogelijk
BODEM

Van de ongeveer 15.000 percelen grond in de inventarisatie van de bodemtoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
zijn er al meer dan 5.000 verontreinigd of licht verontreinigd verklaard en 8.000 zijn dat potentieel. Lang vóór de Good
Soil-strategie, die in 2019 officieel werd gelanceerd, had Leefmilieu Brussel het probleem van de bodemverontreiniging al
aangepakt om deze zones op een veilige manier te kunnen hergebruiken. Met succes!
De moestuinen van het Scheutbos

Het Scheutbospark in Sint-Jans-Molenbeek herbergt al eeuwenlang een zone met moestuinen. Toen Leefmilieu Brussel de site in 1992 overnam, brachten bodemonderzoeken de
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aanwezigheid van talrijke verontreinigende stoffen aan het licht. De bodemsanering in het

2

kader van de herinrichting van het park heeft een veilig herstel mogelijk gemaakt van een
40-tal moestuinpercelen, waar nu zonder pesticiden wordt gewerkt.
Echte succesverhalen

Dankzij de bodemsaneringsstrategie worden voorheen onbruikbare terreinen opnieuw
in gebruik genomen. Er is geen gebrek aan opmerkelijke voorbeelden van sanering: het
L28-park, tussen de stations Belgica en Pannenhuis, een kinderdagverblijf op een
vroeger met lood verontreinigd terrein, en het kmo-park Newton op een ooit met gechloreerde
oplosmiddelen verontreinigde industriële stadskanker. De Good Soil-strategie kijkt verder dan
bodemverontreiniging: ze biedt ook mogelijkheden om het beheer en de bescherming van de
Brusselse bodem te verbeteren. Dat komt de burgers en de economische dynamiek in het
Gewest ten goede.
Meer info?
Over de Good Soil-strategie: leefmilieu.brussels > Bodem > Geïntegreerd beheer van bodems
Succesverhalen over bodemsanering: leefmilieu.brussels > Bodem > Bodemverontreiniging > Succesverhalen

Evolutie van de gesaneerde bodems
in het Scheutbospark

SolarClick: 37.000 m2 fotovoltaïsche
panelen op openbare gebouwen
ENERGIE EN DUURZAME GEBOUWEN

Sinds 2017 benut de Brusselse regering het potentieel voor de productie van fotovoltaïsche elektriciteit op de daken van
openbare gebouwen. Dankzij het SolarClick-programma kon al 37.000 m2 aan fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd worden
op de daken van scholen, kinderdagverblijven, werkplaatsen, kantoren, tehuizen, sportcentra en woningen die eigendom
zijn van de Brusselse lokale overheden.
Iedereen wint

Het programma wordt uitgevoerd door Sibelga, de beheerder van de Brusselse energienetwerken, en mikt op een win-winsituatie voor alle partijen. De overheid, eigenaar van het
gebouw, profiteert van gratis elektriciteit, terwijl het Gewest, eigenaar van de panelen, de
groenestroomcertificaten ontvangt. Zo draagt het programma bij aan het Klimaatfonds en
aan de verwezenlijking van de gewestelijke doelstelling voor de productie van hernieuwbare
energie van het Energie-Klimaatpakket van de Europese Unie.
Bemoedigende resultaten

Eind 2019 bedroeg de gecertificeerde hernieuwbare productie al 2,5 GWh. Dit cijfer zal
dit jaar aanzienlijk stijgen, aangezien nog een 50-tal projecten lopende is. Op termijn moet

Op termijn moet SolarClick
het mogelijk maken om
85.000 m2 dakoppervlakte
van openbare gebouwen in
Brussel met panelen uit te
rusten en de CO2-uitstoot
met ongeveer 4.500 ton te
verminderen

SolarClick het mogelijk maken om 85.000 m2 dakoppervlakte van openbare gebouwen
in Brussel met panelen uit te rusten en de CO2-uitstoot met ongeveer 4.500 ton te verminderen.

Tramdepot in Elsene, een buitengewone SolarClick-installatie
Op een oppervlakte van meer dan 4.700 m2 werden in 2019 bijna 3.000 fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd op de daken van het tramdepot in Elsene. Deze
recordinstallatie voorziet nu in 40% van de energiebehoefte van de site, die nochtans veel elektriciteit verbruikt: meer dan 1.860.000 kWh per jaar! Ze bespaart ook
328 ton CO2 per jaar. SolarClick zou in 2020 een tweede MIVB-site moeten uitrusten.
Meer info?
solarclick.be

Als de ingreep op het vlak van energie-efficiëntie die u overweegt niet onder de energiepremies valt, kunt u mogelijk profiteren van investeringssteun in het kader
van de Energy Pack-steunregeling.
Meer info?
leefmilieu.brussels > Gebouwen en energie > Premies en stimuli > Andere premies en steunmaatregelen voor ondernemingen

Opleidingen en seminaries van de Gids Duurzame Gebouwen
Het programma voor het najaar van 2020 staat online! Deze opleidingen voor bouwprofessionals die actief zijn in het Brussels Gewest kunnen gevaloriseerd worden in
het kader van de permanente opleiding van de beroepsorganisaties.
Meer info?
leefmilieu.brussels/bouwprofessionals
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Financiële steun om het energieverbruik van uw gebouw te verminderen
Audit, isolatie of warmteproductie: wist u dat de energiepremies een groot gedeelte kunnen dekken van uw investering om de energie-efficiëntie van uw gebouw te
verbeteren? Daken, muren of vloeren isoleren, ramen vervangen, een performante ketel, warmtepomp of zonneboiler plaatsen, … : de Brusselse premies maken dit
alles bijzonder interessant, met een bonus van gemiddeld 1 euro (of zelfs meer) voor 5 euro aan investeringen!
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De Good Food-strategie: een participatieve evaluatie
DUURZAME VOEDING
De Good Food-strategie werd in 2016 gelanceerd om de transitie van het Brusselse voedselsysteem te versnellen. Ze komt
aan het einde van haar eerste programmaperiode. De strategie werd samen met een honderdtal spelers in de Belgische
en Brusselse voedselketen opgezet en wordt nu onderworpen aan een participatieve evaluatie. Die zal inspiratie leveren
voor de volgende gewestelijke strategie. Bent u verantwoordelijk voor een productie-, verwerkings-, distributie- of restauratieactiviteit? Geef ons uw mening en zet mee de route uit van de gewestelijke overheid!
Good Food, zei u?

Al 4 jaar stimuleert en begeleidt Good Food de lokale actoren bij de ontwikkeling van een veelheid aan initiatieven: lokale productie, korte
ketens en/of circulaire productie, valorisatie van lokale en seizoensgebonden producten, vermindering van voedselverspilling en van
vleesconsumptie, sensibilisering en opleiding. Met op termijn één doel: het Gewest veerkrachtiger en autonomer maken in de voedselvoorziening voor de inwoners.
Een participatieve dynamiek

Vanaf het begin was het beleid gebaseerd op een participatieve dynamiek, belichaamd door eerst een adviesraad en vervolgens een
participatieve raad. Vertegenwoordigers van de economische, sociale en lokale actoren van de voedselketen worden zo volop bij het
denkproces betrokken. De participatieve raad is in maart bijeengekomen om een methodiek te bepalen voor de evaluatie van Good
Food. Op 19 oktober staat een presentatie ingepland van de kwantitatieve resultaten. Het doel? Het denkproces voeden en samen met
de deelnemers een toekomstgerichte evaluatie van Good Food opstellen.
Hoe gaan we morgen verder?

Dankzij de lessen die we trekken uit de Good Food-ervaring kunnen we aanbevelingen doen voor de nieuwe strategie. Die zal worden
uitgewerkt in overeenstemming met de gewestelijke beleidsverklaring voor 2019-2024, met name op het vlak van de strijd tegen de
klimaatverandering, de aanpassing aan de kenmerken van de Brusselse bevolking en het Brusselse grondgebied, en de transversale

LEEFMILIEU BRUSSEL NEWS / JUNI · JULI · AUGUSTUS 2020

kwesties rond gezondheid, sociale actie en economische ontwikkeling. De nieuwe strategie wordt begin 2022 gepubliceerd.

4

Bouw mee aan de volgende gewestelijke Good Food-strategie!
Meer info?
Raadpleeg De eerste resultaten van de Good Food-strategie: een onderdompeling in inspirerende Brusselse acties (.pdf) en de adviezen van de participatieve raad die
beschikbaar zijn op goodfood.brussels > participatieve raad. Geef uw mening over de impact van de Good Food-strategie en de mogelijke verbeterpunten op
info@goodfood.brussels

Meer en meer Good Food-eetgelegenheden in Brussel
DUURZAME VOEDING
Zeventien nieuwe restaurants zijn toegevoegd aan de Good Food-lijst. Het totaal komt daarmee op meer dan 75 zaken in
het Brusselse Gewest die voldoen aan de criteria voor duurzame voeding. Tegen de zomer zal ook de nieuwe Good Food
Restaurantgids beschikbaar zijn: adressen om te ontdekken en te ondersteunen bij de heropening!
Duidelijke criteria voor een duurzame voeding

Om het Good Food-label te krijgen, moet een restaurant aan 5 voorwaarden voldoen en een keuze maken
uit 14 facultatieve criteria om een duurzaam menu aan te bieden. Zo’n menu is lokaal, seizoensgebonden,
gedeeltelijk vegetarisch, bereid met respect voor het milieu en gaat voedselverspilling tegen.
1, 2 of 3 koksmutsen

De Good Food-criteria worden gecontroleerd door onafhankelijke instanties en houden rekening met de bevoorrading
(lokale productie, korte keten, biologische producten, vers, seizoensgebonden, zelfgemaakt, gelabeld, enz.), de recepten
(vegetarisch of met minder vlees) en de organisatie (in de strijd tegen voedselverspilling). Voor alle criteria worden punten
toegekend. Die worden omgerekend naar 1, 2 of 3 koksmutsen, om aan te geven hoe voorbeeldig een zaak te werk gaat.
Hoge verwachtingen bij de klant

De door de COVID-19-pandemie opgelegde sluiting van de restaurants heeft een zeer ernstige weerslag gehad op de sector.
Anderzijds zagen we in deze periode een zeer sterke toename van de vraag naar lokaal geproduceerd voedsel. Ook vóór de crisis
was duurzaam voedsel al populair in Brussel en het lijdt geen twijfel dat het Good Food Resto-label een echt pluspunt zal blijken,
zodra weer geopend mag worden. Bestel uw papieren versie van de Good Food-Restaurantgids via info@goodfood.brussels.
Volgende evaluatie van het Good Food Resto-label op 10 september
U bent restaurantmanager en u wilt ook overstappen naar Good Food?

Bent u al verder gevorderd in het proces van duurzame voeding? Stel u dan nu kandidaat!
Wilt u eerst uw manier van werken nog bijstellen? Leefmilieu Brussel biedt u gratis ondersteuning vóór u uw kandidatuur indient.
De aanvraagprocedure vindt u in detail op leefmilieu.brussels/voeding > Restaurant en grootkeukens > Het Good Food Resto-label > Hoe
verkrijgt u het label?
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Presenteer uw aanbod in de Gids van Good Food-producenten, -handelszaken en -restaurants
Produceert, verkoopt, verwerkt of bereidt u duurzame voedselproducten in Brussel? Maak uw aanpak dan
bekend door een vermelding in de Good Food-gids aan te vragen! Die geeft een overzicht van alle commerciële
actoren die zich bezighouden met duurzame voeding.
Meer info? goodfood.brussels/nl/content/lever-een-bijdrage-aan-de-gids

Het Good Food Kantine-label: aanvragen vóór 10 september
U hebt een kantine en u wilt overstappen op Good Food? Het Good Food Kantine-label is gebaseerd op 10
verplichte en 35 facultatieve criteria en certificeert uw inzet voor duurzame voeding. U krijgt 1, 2 of 3 vorkjes
toegekend, afhankelijk van het aantal facultatieve criteria waaraan u voldoet. Gezien de omstandigheden in
verband met de gezondheidscrisis is de termijn voor het indienen van een aanvraag verlengd van 1 juni tot 10
september. Tijd om het label te overwegen!
Meer info? leefmilieu.brussels/voeding > Restaurant en grootkeukens > Het Good Food Kantine-label

Good Food Speeddating: 5 oktober 2020
Produceert, verwerkt of verhandelt u levensmiddelen en voldoet u aan de Good Food-criteria? Bent u
hotel- of evenementmanager, zaaluitbater of cateraar en wilt u een aanbod ontwikkelen om te voldoen aan
de verwachtingen van uw klanten op het vlak van duurzame voeding? Neem dan deel aan de Good FoodOntmoetingen voor Aankopers en Producenten die georganiseerd worden door Leefmilieu Brussel en
visit.brussels. Kom naar deze ‘maxi speeddating’ om kennis te maken, te netwerken, interessante contacten
te leggen.
Praktisch: maandag 5 oktober 2020. Be-here Centrum voor stedelijke economische activiteiten, Dieudonné
Lefèvrestraat 4, 1020 Brussel. Deelname gratis; inschrijven vereist; max. 2 personen per organisatie.
Inschrijving: jhenrion@leefmilieu.brussels

Ontdek de restaurants met het
label op goodfood.brussels/nl/resto
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Schouwspelzalen: inwerkingtreding van nieuwe
uitbatingsvoorwaarden
VERGUNNINGEN

Terwijl alle culturele activiteiten in zalen met publiek helaas tot stilstand zijn gekomen als gevolg van de COVID-19-pandemie,
treedt het nieuwe Brusselse regeringsbesluit in werking dat de voorwaarden voor de exploitatie van de schouwspelzalen
vaststelt. Dit besluit werd afgekondigd op 3 mei 2019 en is van toepassing vanaf 24 mei 2020. Het werd opgesteld in overleg
met de DBDMH en talrijke vertegenwoordigers van de evenementensector. Het besluit brengt weinig nieuwe bindende
voorwaarden met zich mee. Het moderniseert wel verouderde exploitatievoorwaarden door, voor een gelijkwaardig veiligheidsniveau, meer flexibiliteit in te voeren in de toepassing van de voorwaarden.
Aangepast aan flexibelere ruimten

Het besluit heeft betrekking op feest-, concert- en schouwspelzalen, theaters, opera's,
danszalen en bioscopen van meer dan 200 m², waarvan de exploitatie al vele jaren
onderworpen is aan het verkrijgen van een milieuvergunning. Het legt zowel structurele
als exploitatievoorwaarden vast, rekening houdend met nieuwe soorten van podiumvoorstellingen en met de veel flexibelere aard van de huidige zalen. Er is ook voorzien in een

Meer info?
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 3 mei 2019 tot vastlegging van
de exploitatievoorwaarden voor evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera’s,
muziekhallen, feestzalen, discotheken en
concertzalen

uitzonderlijke afwijkingsprocedure, met name voor zalen voor specifieke podiumvoorstellingen en voor beschermde gebouwen die tot het culturele erfgoed behoren en de facto
niet aan alle bepalingen kunnen voldoen.
Hoofdzakelijk veiligheidsvoorwaarden

De meeste maatregelen hebben betrekking op de veiligheidsvoorwaarden: brandweerstand van bekledingen, gordijnen en basisafscheidingen, de toegang tot het gebouw
voor de brandweer, het aantal en de locatie van de vluchtwegen en zitplaatsen. Het besluit
vereist ook dat een ‘veiligheidsverantwoordelijke’ wordt aangesteld, als vertegenwoordiger
van de exploitant. Die voorwaarde is al opgenomen in de milieuvergunning. De veiligheidsverantwoordelijke moet de veiligheidsaspecten van de ruimte beheren ‘als een goede
huisvader’, door bijvoorbeeld vóór elk evenement de functionaliteit van de nooduitgangen
en hun vrije toegang te controleren.
Geluids- en trillingshinder

Op het gebied van geluid en mobiliteit is de exploitatie van concertzalen al grotendeels
geregeld in andere voorschriften (de regels voor versterkte muziek, het mobiliteitsplan,
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enz.). Het besluit formaliseert wat reeds wordt toegepast in het kader van de milieuver-
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gunningsaanvragen, namelijk de noodzaak om een geluidsstudie uit te voeren bij klachten
uit de omgeving, bij zalen die raken aan woningen en bij zalen met een grote capaciteit.
Het doel is om de geluids- en trillingshinder te objectiveren en, indien nodig, oplossingen
voor te stellen voor verbetering.
Overtredingen zijn van invloed op de milieuvergunning
Is er voor uw vestiging een ingebrekestelling of een proces-verbaal opgemaakt na een milieuovertreding? Let
dan op: naast een strafrechtelijke sanctie of een administratieve boete kunnen deze feiten nu ook in aanmerking
worden genomen bij het al dan niet toekennen, verlengen of regulariseren van uw milieuvergunning. Het
gemeentebestuur en Leefmilieu Brussel kunnen u vragen om te bewijzen dat u de exploitatievoorwaarden
hebt nageleefd. U loopt eventueel het risico om strengere exploitatievoorwaarden of zelfs een weigering te
krijgen. Denk hier nu al aan, en bewaar alvast alle bewijsmateriaal!
Meer info?
Art. 55 8° van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen
Alle informatie over de procedure bij inbreuk is te vinden op leefmilieu.brussels/inspectie > De overtredingen
inzake milieu en dierenwelzijn

Het besluit brengt
weinig nieuwe bindende
voorwaarden met zich
mee. Het moderniseert
wel verouderde
exploitatievoorwaarden
door, voor een
gelijkwaardig
veiligheidsniveau, meer
flexibiliteit in te voeren
in de toepassing van de
voorwaarden

Zorgen voor het milieu, ook bij telewerk
HET LABEL ECODYNAMISCHE ONDERNEMING
Door de lockdownmaatregelen rond de COVID-19-pandemie is een groot deel van de werknemers in het Gewest in 100%
telewerkmodus terechtgekomen. Meer dan ooit op de agenda: videoconferenties, streaming, e-mailverkeer, ... Wat als we
ook thuis de beste praktijken zouden toepassen op het gebied van eco-management, vooral op IT-gebied? Hier zijn enkele
manieren om de milieulast van telewerken te beperken.

De goede gewoontes van eco-management bij u thuis

Videoconferenties beperken

In tijden van lockdown kunnen we niet meer zonder videoconferenties. En toch zou het
verkeerd zijn om er misbruik van te maken: videoconferenties zijn vermoeiender dan een
simpel telefoontje en hun zorgwekkende impact op het milieu komt bovenop de uren

Meer info?
Vind alle adviezen van het label Ecodynamische
Onderneming voor milieuvriendelijk telewerken op
ecodyn.brussels

verbruikt wekelijks 1 uur breedbandvideo op jaarbasis 290 kWh, wat neerkomt op 2 nieuwe
koelkasten. Video’s zijn dus met mate te consumeren en liever in lage resolutie, die 4 tot
10 keer minder energie verbruikt dan een hoge beeldkwaliteit.
E-mails goed beheren

Om zich aan te passen aan een werkorganisatie ‘met kinderen’ zijn mensen geneigd om
nog meer met e-mails te werken, omdat die gelezen kunnen worden wanneer dat mogelijk
is. Maar elke verzonden, ontvangen en opgeslagen e-mail verbruikt stroom en stoot CO2

uit. Een paar eenvoudige tips om de schade te beperken: sorteer uw e-mails, maak uw
mailbox regelmatig leeg en verstuur downloadlinks in plaats van zware bijlagen.

Al het informatiemateriaal
is nu online beschikbaar.
Via webinars kunt u
rechtstreeks vragen stellen
aan de teamleden van
het Label Ecodynamische
Onderneming

Het Label Ecodynamische Onderneming in webinar-formaat
In de werkomstandigheden die we kennen sinds de COVID-19-pandemie, heeft het team van het Label Ecodynamische Onderneming de gelegenheid te baat genomen
om de vragen te beantwoorden van organisaties die de ecodynamische aanpak willen integreren. Al het informatiemateriaal is nu online beschikbaar. Via webinars kunt
u rechtstreeks vragen stellen aan de teamleden. Schrijf u in op de site ecodyn.brussels

Milieuvoorschriften: hoe blijft u op de hoogte?
Om in te spelen op de specifieke uitdagingen van Brussel en tegemoet te komen aan de verschillende Europese en internationale richtlijnen, is de milieuregelgeving
voortdurend in ontwikkeling. Onder deze omstandigheden is het evenwel moeilijk om op de hoogte te blijven en dus de regelgeving na te leven. In het kader van het Label
Ecodynamische Onderneming biedt Leefmilieu Brussel u online een gepersonaliseerd archief op maat van uw activiteiten. Nuttige info voor een efficiënte monitoring
vindt u ook op de site ecodyn.brussels
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die worden besteed aan het bekijken van video's op aanvraag. Volgens vzw Ecoconso

7

Nieuwe wetgeving
Maak kennis met de nieuwe regelgeving in verband met het leefmilieu, stedenbouw en energie die de Brusselse overheden goedkeurden.
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Onderwerp Juridische aard
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Datum

Inhoud

Bijzondere
machten

Ordonnantie

Van 19/03/2020,
BS van
20/03/2020

om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de
gezondheidscrisis Covid-19

Bijzondere
machten

Volmachtbesluit nr.
2020/001

Van 02/04/2020,
BS van
09/04/2020

betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse
wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd

Bijzondere
machten

Besluit houdende
verlenging van de
termijnen bepaald
in artikel 1 van het
volmachtbesluit nr.
2020/001

Van 16/04/2020,
BS van
21/04/2020

betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse
wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd

Landbouw

Ministerieel besluit

Van 18/03/2020,
BS van
25/03/2020

tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2016 houdende uitvoering van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal
van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

Lucht

Ordonnantie

Van 19/03/2020,
BS van
26/03/2020

tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing met het oog op de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/410

Afval

Ministeriële
omzendbrief

Van 01/04/2020,
BS van
06/04/2020

over de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de diensten voor afvalinzameling en -beheer in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, met name in geval van een tekort aan personeel

Pesticiden

Ministerieel besluit

Van 06/04/2020,
BS van
15/04/2020

betreffende een tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen

Ruimtelijke
ordening

Besluit van
de Brusselse
Hoofdstedelijke
Regering

Van 02/04/2020,
BS van
16/04/2020

omtrent de inhoud van de bijzondere bestemmingsplannen
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