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IBKB-pro, de nieuwe brusselse
bodemkwaliteitsindex voor professionals
Als professional neemt u deel aan de ontwikkeling van stedelijke projecten;
daarbij wilt u wellicht rekening houden met de bodemkwaliteit. Binnen de Good
Soil-strategie heeft Leefmilieu Brussel voor u de IBKB-PRO ontwikkeld: een
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400 Brusselse
organisaties
kregen al een gratis
energiediagnose

bodemkwaliteitsindex die u helpt het geplande bodemgebruik zo goed mogelijk
af te stemmen op de bodemkwaliteit.
Een nauwkeurige berekeningsmethode

De IBKB drukt de chemische, biologische en fysieke gezondheid van de bodem van een
perceel uit als een percentage. Een bureau van bodemdeskundigen stelt de index vast
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Overtollige
parkeerplaatsen: klop
aan bij de BWLKEfacilitator

Zero afval, mijn bedrijf
gaat ervoor

op basis van een aantal testen en laboratoriumanalyses op bodemstalen, aangevuld door
waarnemingen en kaarten. Leefmilieu Brussel heeft een gids opgesteld, waarin stap voor
stap wordt beschreven welke fasen de bodemdeskundige moet volgen, met name:
•

Bepaling van de homogene zones op de site;

•

Monsterneming van de bodem en overzicht van de waarnemingen op het terrein;

•

Metingen op het terrein en laboratoriumanalyses van de stalen;

•

De nodige berekeningen om de index te bepalen;

•

Analyse van de potentiële ecosysteemdiensten op de site, zoals levering van
drinkwater of ondersteuning van de fauna en flora.

Voor een totaalbeeld van de bodemkwaliteit

Het onderzoek van de bodemdeskundige vormt de basis van de IBKB-PRO, die vergezeld
gaat van een dossier met:
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De stem van de
brusselaars voor water

•

een kaart van het onderzochte perceel met de IBKB-waarde(n) (in %);

•

een analyse van de resultaten die de kwalitatieve toestand van de bodems van het
perceel beschrijven;

•

een interpretatie van de resultaten met een beschrijving van de ecosysteemdiensten
die door de betreffende bodem worden geleverd en de bedreigingen ervan;

•
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Bedrijven met een label
aan het woord

indien nodig, een reeks tips om de bodemgesteldheid van het perceel te verbeteren.

Nuttige informatie voor uw project

Aan de hand van deze gegevens kunt u nauwkeuriger rekening houden met de
bodemkwaliteit in uw projecten. Zo kunnen bodems van betere kwaliteit worden bestemd
voor de landbouw, de ontwikkeling van de natuur en de biodiversiteit, koolstofsekwestratie
of regenwaterinfiltratie, terwijl bodems van minder goede kwaliteit kunnen worden gebruikt
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voor gebouwen, wegen enz. De IBKB-PRO is dan ook een nuttige, maar niet-verplichte,

Nieuwe wetgeving

aanvulling op de verplichtingen van de bestaande wetgeving inzake bodemverontreiniging.
Leefmilieu Brussel heeft trouwens ook een vereenvoudigde en zelfdragende IBKB-burger
voor particulieren ontwikkeld.
Meer info:
Ga naar de website van Leefmilieu Brussel > Bodem en raadpleeg de gids IBKB-PRO.

400 Brusselse organisaties kregen al een gratis
energiediagnose
ENERGIE EN DUURZAME GEBOUWEN

Meer dan 400 kleine en middelgrote organisaties in Brussel kregen al gratis een professionele diagnose om energie te
besparen in hun gebouw. Dat gebeurde in het kader van het EnergiePack, een initiatief dat in 2018 door Leefmilieu Brussel
is opgestart en door de federaties Bruxeo, Comeos en UCM is uitgevoerd. Zodra ze de aanbevelingen uitvoeren, zal hun
energierekening merkbaar zakken. Waar wacht u nog op?

Eén initiatief voor alle situaties 		

Het EnergiePack is bedoeld voor kmo's, zko's, handelszaken, vrije beroepen en organisaties
in de social-profitsector en betreft:
•

zowel organisaties met minder dan 3 voltijdsequivalenten (VTE's) als organisaties met
50 of meer VTE's (tot 250 VTE's voor bedrijven in de particuliere sector);

•

zowel kleine als grote gebouwen (een derde van de energiediagnoses wordt uitgevoerd
voor gebouwen van minder dan 500 m2);

•

zowel eigenaren als huurders (twee op de drie aanvragen komen van eigenaren).

Gezondheid/sociale actie, handelszaken en diensten zijn de drie sectoren die de meeste
diagnoseaanvragen indienen.
Groot potentieel voor energiebesparing 		

Sommige kunnen tot
50% besparen op hun
electriciteitsverbruik
door andere verlichting,
30 tot 35% door de
isolatie te verbeteren,
en 10% alleen al door
gedragsveranderingen.

"Het is nog te vroeg om exact te weten hoeveel energie we gaan besparen," zegt Annick
Schwaiger, verantwoordelijk voor het EnergiePack bij Leefmilieu Brussel, "omdat veel
investeringen nog in de implementatiefase zitten, uiteraard met vertraging door de
gezondheidscrisis."
De energiediagnoses die in het kader van het EnergiePack worden uitgevoerd, wijzen
echter zeer duidelijk op verbeteringspotentieel op het gebied van verwarming, ventilatie
en airconditioning, maar ook op het gebied van isolatie en verlichting. Als de geauditeerde
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organisaties de aanbevolen maatregelen doorvoeren, kunnen sommige tot 50% besparen
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op hun elektriciteitsverbruik voor verlichting, 30 tot 35% door de isolatie te verbeteren, en
10% alleen al door gedragsveranderingen. Trouwens, naast de energiepremies, komen
bepaalde investeringen in aanmerking voor financiële steun.
Uw beurt!

Wilt u ook het energieverbruik van uw gebouw verminderen en gratis professionele
energieondersteuning krijgen? 					
Ontdek op www.packenergie.brussels alle informatie over het EnergiePack en de
investeringssteun die ermee samengaat.

Schrijf u in voor de volgende seminaries over Duurzaam bouwen
•
26 februari: Ruwe aarde en hedendaagse gebouwen in Brussel
•
26 maart: Inspirerende lowtechprojecten
•
18 juni: Integratie van de circulaire economie in overheidsopdrachten
Gratis als de seminaries op afstand worden georganiseerd. € 50/dag als ze fysiek kunnen plaatsvinden.
Leefmilieu Brussel biedt in de eerste helft van 2021 meer dan 12 opleidingen aan.
Informatie en inschrijvingen op
https://leefmilieu.brussels/guichet/seminaires-et-formations?thema=124&view_pro=1&view_school=1

De gratis energiediagnose maakt het
mogelijk om veel geld te besparen.

Energiepack: wat zeggen de begunstigden?
Tijdens de diagnose van het gebouw door een energieadviseur van Bruxeo en ICEDD werd duidelijk dat er investeringen nodig waren en dat ook een gedragsverandering
zou helpen. De twee benaderingen werden dan ook parallel uitgevoerd, met renovatiewerkzaamheden maar ook speelse quizzen om de kennis van het team te
vergroten of twijfels weg te werken. "Een schriftelijk document hebben en begeleid worden door deskundigen die je niet met de vinger wijzen, is een echte trigger om
actie te ondernemen. Dat helpt om op korte, middellange en lange termijn te plannen. En hoewel we er natuurlijk naar streven om een positieve invloed te hebben op
de klimaatverandering, kunnen we dankzij een EnergiePack ook onze economische doelstellingen bereiken. Want we willen ook de kosten terugdringen."
Maryse Lechat - directrice van de vzw APAJ, een organisatie voor professionele integratie, begeleid door Bruxeo
"We zijn een klein bedrijf. Onze prioriteit is het betalen van de lonen en het ontwikkelen van onze activiteiten. We hebben geen tijd om afstand te nemen, om onszelf
vragen te stellen. Onze samenwerking met UCM in het kader van het EnergiePack heeft ons gedwongen om even die tijd te nemen en na te denken over hoe we
de energiesituatie in ons gebouw kunnen verbeteren. Onze adviseur gaf enkele cijfers voor zinvolle investeringen. Haar analyse was een echte trigger voor onze
besluitvorming. Voor de uitvoering van de werkzaamheden ontvingen we een energiepremie van Leefmilieu Brussel. UCM heeft ons begeleid bij de opstelling van
ons dossier." Dankzij deze renovatie profiteert het jonge bedrijf van een 30% lager verbruik.
Sébastien François - Logistics & Operations Manager van het Brussels Beer Project begeleid door UCM
"Ik dacht dat we onze gasketel zouden moeten vervangen, maar ik vergiste me. Ik had nooit gedacht dat een grondig onderhoud zo'n groot effect zou hebben
op het verbruik. Het is een kleine ingreep, die niet veel kost. Dus hebben we de ketel volledig laten nakijken. Ik had ook nooit gedacht dat de omschakeling naar
ledverlichting de zaak zoveel geld zou besparen. Voor de meeste mensen is dat vanzelfsprekend, maar ik had er nooit echt veel aandacht aan besteed. Het is erg
interessant om een energieaudit te laten doen. Het kost niets en kan alleen maar goede ideeën opleveren. Het is ook niet nodig om alle maatregelen tegelijk uit te
voeren, je kunt altijd later de draad weer oppakken."
Johan Crabbé - MOK Specialty Coffee Roastery & Bar begeleid door Comeos

Kleine en middelgrote ondernemingen worden geholpen bij het identificeren en prioriteren van ecologische maatregelen.

Neem contact op met de partnerfederaties
•

BRUXEO (social-profitsector): energie@bruxeo.be - T +32 (0)2 210 53 03

•

UCM: info.energie@ucm.be - T +32 (0)2 743 83 93

•

Comeos: sti@comeos.be - T +32 (0)2 788 05 58
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Ontdek meer getuigenissen op www.packenergie.brussels
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Overtollige parkeerplaatsen:
klop aan bij de BWLKE-facilitator
VERGUNNINGEN

U bent een vastgoedprofessional, parking- of gebouwbeheerder, mobiliteitsverantwoordelijke of -adviseur voor een activiteit die onderworpen is aan de BWLKE-regelgeving en u moet een milieuvergunning aanvragen of verlengen? 		
Neem eerst contact op met de BWLKE-facilitator om oplossingen op maat te vinden voor het beheer van uw overtollige
parkeerplaatsen.

Een eigen parkeerplaats op de werkplek is een stimulans om alleen te rijden.

Overtollige parkeerplaatsen in het kort

Wie op de werkplek over een voorbehouden parkeerplaats beschikt, zal sterk in de verleiding komen om alleen in de auto naar het werk
te gaan, zelfs als er andere mobiliteitsoplossingen bestaan. Een van de bepalingen van het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en
Energie (BWLKE) om de mobiliteit en de luchtkwaliteit te verbeteren, omvat dan ook de vermindering van het aantal parkeerplaatsen die
aanzetten tot overbodige woon-werkverplaatsingen met de eigen auto. Voor administratieve activiteiten wordt het aantal plaatsen dat
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een bepaald quotum overschrijdt, daarom als een overschot beschouwd.
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Praktische en rendabele oplossingen vinden

U kunt natuurlijk milieubelasting betalen om uw overtollige parkeerplaatsen te behouden. Maar u kunt ook via Leefmilieu Brussel
een beroep doen op de BWLKE-facilitator om rendabele, praktische en innovatieve oplossingen te vinden en zo de behoefte aan
parkeerplaatsen in uw organisatie te verminderen: van dynamisch beheer van de parkeerplaatsen tot de berekening van de rentabiliteit
van openbare parkeerplaatsen en oplossingen voor bijvoorbeeld autodelen, actieve mobiliteit, openbaar vervoer of gezamenlijk gebruik.
De BWLKE-facilitator voor parkeerbeheerders

Als expert in mobiliteit, specialist inzake parkeerkwesties en kenner van de wetgeving biedt de Facilitator u technische assistentie en
oriënteert hij u naar rendabele, efficiënte oplossingen die zijn aangepast aan uw situatie voor deze specifieke uitdaging. De verleende
bijstand vormt echter geen vervanging voor de gebruikelijke diensten van een studiebureau en heeft geen enkele invloed op de uiteindelijke
beslissing van de administratie over de milieuvergunning.
Contact: Dienst van de BWLKE-facilitator: facilitateur.cobrace@environnement.brussels			
Meer informatie is te vinden op de website van Leefmilieu Brussel > Mobiliteit > Parkeren (BWLKE)
Erratum
In het vorige nummer van Brussels Environment News nr. 50 is helaas een fout geslopen: de nieuwe gids
voor exploitanten die werd voorgesteld heeft betrekking op wasserijen en wassalons, maar niet op droogkuisactiviteiten.
Voor meer informatie: raadpleeg de gids op de website van Leefmilieu Brussel > Milieuvergunningen >
Specifieke exploitatievoorwaarden

Opleiding 'Referentiepersonen Versterkt
geluid'
Nieuwe Nederlandstalige cycli in januari en
Franstalige cycli in februari 2021
Informatie en registratie op de website van
Leefmilieu Brussel

Zero afval, mijn bedrijf gaat ervoor
AFVAL
Bulk, herbruikbare verpakkingen, statiegeld ... Op aandringen van steeds meer klanten verovert de zero afval-gedachte de
voedingswinkels en de horeca in Brussel. Ondanks de onzekere context van de gezondheidscrisis hebben 51 bedrijven zich
ingeschreven voor de 2de editie van de projectoproep 'Zero Afval Horeca en Voedingszaken'. Dat cijfer evenaart bijna dat
van de vorige editie en bewijst de proactiviteit van de sector! Ontdek de inspirerende projecten van de 19 ondernemingen
die in 2020 geselecteerd werden.

Brusselse ondernemingen en horeca zijn op weg naar Zero-Afval.

Zero afval in voedingszaken

Allofruits (Elsene), Bloum (Vorst), Bulk Bar (Etterbeek) en Maison Pétré (Ukkel) zijn de vier geselecteerde bedrijven. Hun projecten focussen
•

Meer producten in bulk aanbieden en het gebruik van herbruikbare verpakkingen aanmoedigen;

•

Een statiegeldsysteem invoeren, gekoppeld aan een app;

•

Tarra's beheren;

•

Diensten aanbieden aan bedrijven, zoals de distributie van zero afval-ontbijten en -snacks.

De winnaars in de horeca

Vijftien bedrijven werden gesteund! Ontdek welke op onze website! Concreet richten hun inspanningen zich op:
•

het aanbieden van zelfgemaakte dranken (ter plaatse en in statiegeldflessen) en gefilterd en koolzuurhoudend leidingwater;

•

herbruikbare verpakkingen, met name voor afhaalmaaltijden, aan huis geleverde maaltijden en ijsjes;

•

de ontwikkeling van zero afval-bar- en cateringdiensten voor evenementen;

•

de uitbreiding van een eengemaakt Brussels statiegeldnetwerk voor afhaalmaaltijden.

Nu is het aan u!

Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u heel wat inspiratie en handige informatie voor uw zero afval-aanpak: Inspirerende projecten,
de zero afval-gidsen die u stap voor stap begeleiden, goede praktijken voor social distancing en versterkte hygiëneprocedures, in
overeenstemming met de aanbevelingen van het FAVV.
Dit is een welkom duwtje in de rug om moeiteloos de theorie in praktijk te brengen en te anticiperen op veranderingen, zoals de omzetting
van de EU-richtlijn betreffende plastic voor eenmalig gebruik gepland voor juli 2021.
Meer weten: Bezoek de website van Leefmilieu Brussel > Afval - Grondstof
Facilitator Bioafval voor professionals
Bent u als professional bezorgd over de toekomstige verplichtingen voor het sorteren van bioafval? De Facilitator Bioafval voor professionals staat klaar om uw vragen
te beantwoorden en u te helpen anticiperen op veranderingen. Neem contact op: biodechetspro@environnement.brussels
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op het volgende:
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De stem van de brusselaars voor water
WATER
Momenteel wordt het Waterbeheerplan 2022-2027 ontwikkeld door middel van een participatief proces. Er worden burgervergaderingen georganiseerd om zoveel mogelijk actoren te betrekken bij de co-constructie van dit plan, dat bedoeld
is om de uitdagingen in verband met het waterbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te gaan. De eerste burgervergadering vond plaats op 26 november, maar u kunt zich nu nog registreren voor de vergadering op 25 februari 2021.
Daarna is een openbaar onderzoek gepland.
Water in de stad, een hele uitdaging

Het derde Waterbeheerplan (WBP) 2022-2027 wil een geïntegreerd en globaal antwoord bieden op alle uitdagingen in verband met het
beheer van deze onmisbare hulpbron in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Rivieren, vijvers, drinkwater, grondwater, overstromingen ...
het doel is te streven naar een optimale toestand van de watermassa's en de aquatische milieus, en de realiteit van de overstromingen
onder controle te houden. Het WBP is een verplichting die voortvloeit uit de Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn, maar
levert ook een actieve bijdrage aan de algemene planning van het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde, waar de andere
Gewesten en de buurlanden bij betrokken zijn.
Zeg wat u nodig hebt en deel uw ideeën

Burgerparticipatie is essentieel om tegemoet te komen aan de behoeften van de Brusselaars, om hun dagelijks leven te verbeteren en
ook om innovatieve ideeën uit te voeren. Dit is een gelegenheid om te praten over overstromingen en droogte, de vergroening van de
stad, de kosten van het water en de wens om zwemzones in de open lucht in te richten. Deze burgervergaderingen (momenteel virtueel
om aan de gezondheidsmaatregelen te voldoen) staan open voor iedereen, zowel burgers als professionals. Iedereen kan er zijn mening,
opvattingen en behoeften delen, zodat we het waterbeleid kunnen verbeteren en er een concreet instrument van kunnen maken ten
dienste van de Brusselaars. En dit voordat belangrijke beslissingen worden genomen en doorgevoerd via verschillende politieke hefbomen
(decreten, subsidies, overheidsinvesteringen enz.). Dit is uw kans om er deel van uit te maken!
Zeg het voort

In samenwerking met het Coördinatieplatform van de wateroperatoren en
stakeholders (SBGE, VIVAQUA, Haven
van Brussel enz.) heeft Leefmilieu Brussel
verschillende burgervergaderingen
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gepland. Ze worden geleid door ervaren
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facilitatoren die methoden voorstellen
om de collectieve intelligentie te bevorderen (zelfs van op afstand!). Neem deel en
moedig anderen aan om deel te nemen.
U kan zich inschrijven voor de volgende
vergadering op 25 februari (digitaal
– 18u tot 21u) of u kan de video van Leefmilieu Brussel delen.
Laten we samen het Waterbeheerplan
2022-2027 opstellen.

Spreek je ook uit over de stedelijke waterproblematiek tijdens de bijeenkomsten 		
die in 2021 worden georganiseerd.

Informatie en registratie
Bezoek de website van Leefmilieu Brussel >
Water

Bedrijven met een label aan het woord
HET LABEL ECODYNAMISCHE ONDERNEMING
Openbare instellingen, particuliere bedrijven of verenigingen: 434 structuren hebben sinds 1999 het label Ecodynamische
onderneming gekregen. Hoe zien zij deze officiële erkenning van hun inspanningen op het vlak van ecologisch beheer?
We werpen een blik op de indrukken en ideeën van ondernemingen die het label verkregen in de edities 2019 en 2020.
Voor veel organisaties is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat hun activiteiten minder
impact hebben op het milieu. Er bestaan veel, soms complexe actiemiddelen: afvalbeheer
en -preventie, rationeel energieverbruik, aanmoediging van zachte mobiliteit, implementatie
van duurzame logistiek ... Allemaal uitdagingen die veel inzet vereisen en die het label
Ecodynamische Onderneming wil erkennen. Deze gratis toegekende erkenning van
Leefmilieu Brussel beloont de geleverde inspanningen en beoordeelt ze: de aanvragen die
aan de criteria van het label voldoen, krijgen een, twee of drie sterren toegekend. Feedback
van enkele ondernemingen met sterren.
Waarom hebt u aanvankelijk het label Ecodynamische
onderneming aangevraagd?				

"We wisten niet met welke milieuvriendelijke maatregelen te beginnen. Het label gaf ons
houvast om onze inspanningen te kanaliseren, een procedure te volgen, en stap voor stap
vooruitgang te boeken." Stéphanie Vermeersch, Green & Event Manager Chef Chez Soi.

Het label is een duidelijk
signaal van de inzet van
onze organisatie voor het
milieu.

"Het label behalen was onder meer een manier om met onze klant te communiceren
over onze inspanningen op het gebied van ecologisch beheer." Gérôme Forthomme,
bestuurder-zaakvoerder bij Brouae.
In welke zin is het label een pluspunt voor uw bedrijf?

"Intern biedt het waardering voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse

Meer info?
Bekijk de video met de volledige getuigenissen
op de website van het label Ecodynamische
onderneming.

ecologisch beheer. Extern is het een duidelijk signaal van de inzet van onze organisatie
voor het milieu." Virginia Crabbe, attachee CityDev.

werken met andere bedrijven die dezelfde dynamiek delen. Het maakt ons ook selectiever
ten opzichte van onze leveranciers." Arthur Renwart, CEO Artfood Traiteur.
Heeft het label geholpen om uw ecologisch beheer verder uit te werken?

"Het heeft gewerkt als een versneller voor onze initiatieven m.b.t. onze voorbeeldfunctie.
Het heeft ons in staat gesteld om verder te gaan en ons te mobiliseren om beslissingen te
nemen die we anders misschien niet hadden genomen of hadden uitgesteld." Jean-Marc
Bryskere, CEO GreenBizz.
"Het label had een sneeuwbaleffect ... Drie of vier mensen ontfermden zich over het project.
Hun motivatie en mobilisatie hebben zich snel verspreid binnen ons architectenbureau."
Jérôme Verdussen, commercieel en operationeel directeur Archi2000
Wat voor steun hebt u gekregen?

"De aanvraag invullen kost tijd en is niet altijd gemakkelijk. We konden een beroep doen
op Leefmilieu Brussel om ons te helpen, via het platform, de helpdesk en de workshops.
Dankzij al die steun konden we de hele procedure doorlopen." Jean-Marc Bryskere, CEO
GreenBizz.
"Het platform is samen met alle deelnemers opgebouwd. Dat gaf ons ideeën en stimuleerde
onze interne denkoefening." Nevena Nikolova, directieassistente SOS FAIM.
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"Het label biedt concurrentievoordeel. Het stelt ons in staat om als partners samen te
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Nieuwe wetgeving
Maak kennis met de nieuwe regelgeving in verband met het leefmilieu, stedenbouw en energie die de Brusselse overheden goedkeurden.

Onderwerp Juridische aard
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Afval
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Ordonnantie

Datum

Van 17/07/2020,
BS van 2/10/2020

Inhoud

houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende preventie en het beheer van verpakkingsafval, p. 69371.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-02&caller=summary&numac=2020015653

tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 2017 dat de soorten plastic zakken nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van plastic zakken voor eenmalig gebruik bedoeld in artikel 4.6.2. van
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van
afvalstoffen, p. 69781.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-06&caller=summary&numac=2020015577

Afval

Ministerieel besluit

Van 15/09/2020,
BS van 6/10/2020

Bodem

Besluit van de
Regering

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
van 3/09/2020, BS
Regering van 16 juli 2015, p. 71456.
van 9/10/2020
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-09&caller=summary&numac=2020043078

Stedenbouw

Omzendbrief

van 16/07/2020,
BS van
12/10/2020

betreffende het principe van vrijstellingen van vergunningsaanvragen voor de aanleg of aanpassing van de
publieke ruimte en voor de voorlopige proefaanleg van wegen, blz. 73887.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-12&caller=summary&numac=2020031467

Stedenbouw

Omzendbrief

van 16/07/2020,
BS van
12/10/2020

betreffende de organisatie van een projectvergadering en andere overlegmomenten tussen ontwerper/aanvrager en de regionale overheid, p. 73889.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-12&caller=summary&numac=2020031465

Mobiliteit

Besluit van de
Regering

houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende
de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen voorbehouden aan operatoren van gedeelde motorvan 8/10/2020, BS
voertuigen, p. 74232.
van 14/10/2020
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-14&caller=summary&numac=2020031539
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