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Maak je evenementen
duurzamer met Ecodyn!
De feestdagen staan voor de deur. En dus is het ook de tijd van het jaar voor
nieuwjaarsrecepties en personeelsfeesten. Heb je zin om deze evenementen
duurzamer te maken, maar weet je niet waar je moet beginnen? Via het label
Ecodynamische Onderneming ontdek je tal van goede praktijken!
Evenementen zijn aan een grote comeback bezig! De gezondheidssituatie maakt het
opnieuw mogelijk om conferenties bij te wonen, fysieke vergaderingen te houden en feestelijke evenementen te organiseren. Acht je de tijd rijp om jouw evenement duurzamer te
maken? Het label Ecodynamische Onderneming kan je hierbij helpen.
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Informatie om je
kennis over
geluidscomfort
te verbeteren

Vijf goede praktijken
Goed nieuws: het is vrij eenvoudig om de milieu-impact van jouw evenement te verminderen. Je krijgt zelfs extra bonuspunten als je de impact van deze goede praktijken promoot
bij alle stakeholders van jouw evenement, inclusief de deelnemers! Door onderstaande
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goede praktijken te volgen, maak je al een groot verschil:

Nieuws
over laadpale

•	Selecteer een locatie die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en die over een
beveiligde fietsenstalling beschikt.
•	Kies een cateraar die werkt met lokale, seizoensgebonden en biologische producten
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Goede milieupraktijken:
onze bijgewerkte gids
voor professionals
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Een gebruiksaanwijzig
voor de medehouder
van een
milieuvergunning
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Goede milieupraktijken:
onze bijgewerkte gids
voor professionals

en die ook vegetarische gerechten aanbiedt.
•	Maak een raming van de soorten en hoeveelheden afval die je evenement zou produceren, zodat je kan anticiperen op het aantal vuilnisbakken en containers die je nodig
hebt, en zoek naar mogelijkheden om dit afval te vermijden.
•	Vervang de goodies door niet-materiële geschenken of gecertificeerde duurzame,
lokale artikelen.
•	Huur je materiaal in plaats van het aan te kopen (meubilair, decoratie, audiovisuele
apparatuur, vloerbedekking en tapijten, vuilnisbakken, enz.)
Ontdek meer hulpmiddelen
Er zijn nog meer goede praktijken te vinden om de milieu-impact van jouw evenement te verminderen. Je
vindt er onder andere op de website van het label Ecodynamische Onderneming: www.ecodyn.brussels >
identificeer uzelf > simuleer uw dossier. Je kan ook onze webinar over dit onderwerp bekijken: “Evénements
durables” (alleen in het Frans). Je ontdekt er tal van tips over elk aspect van een evenement, van de mobiliteit
van de deelnemers, over de keuze van de catering of de locatie, tot communicatie en sensibilisering van het
publiek of het afvalbeheer. Bekijk het webinar op ecodyn.brussels > Nieuws > Webinar

Meer info:
Je vindt nog andere praktische tips om een duurzaam evenement te organiseren via:
• leefmilieu.brussels > Duurzaam consumeren > Duurzame evenementen > Het organiseren van afvalsortering op een evenement
• De Circular Event Toolkit, www.circular-event.eu

Ontdek de tools en begeleiding
voor een duurzaam waterbeheer
WATER
In 2022 lanceert Brussel haar plan voor Geïntegreerd Regenwaterbeheer (GRB). Het doel is het regenwater in de stad op
een meer natuurlijke manier beheren om zo de stad beter bestand te maken tegen overstromingen. Om van dit plan een
succes te maken, is de steun van een groot aantal professionals nodig. Jullie kunnen hiervoor rekenen op verschillende
tools en de nodige begeleiding.

De regentuin, een oplossing voor het beheer van regenwater.

De recente overstromingen zitten nog vers in ons geheugen. Heel wat professionals hebben
ermee te maken gehad of hebben schade geleden. Als gevolg van de klimaatverandering en
het onevenwicht in de waterkringloop (te veel of te weinig op bepaalde tijdstippen) bestaat er
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een groot risico dat dergelijke verschijnselen zich in de toekomst steeds vaker zullen voordoen.
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Paradigmaverschuiving
Overstromingen zijn een fenomeen met een complexe set van oorzaken, die op een of
andere manier allemaal verband houden met de verstedelijking. Meer algemeen moet de
filosofie van het regenwaterbeheer verbeteren. De huidige ruimtelijke ordening bevordert nog
steeds de snelle afvoer van water naar de daarvoor bestemde netwerken. Deze netwerken
hebben echter hun grenzen en monden bovendien, al dan niet rechtstreeks, in rivieren en
vervolgens de zee uit. Het resultaat? Als het water bij zware regenval zo snel mogelijk wordt
weggeleid, dan veroorzaakt dit nog al te vaak ernstige schade. Bovendien gaat op deze
manier heel wat gratis aangevoerd zoet water verloren.
Investeren in de natuur
Er is slechts één oplossing: investeren in de natuur! De natuur ontwikkelde een doeltreffend
systeem voor waterbeheer en -opslag: een begroeide bodem. Een bodem met vegetatie
filtert het water wanneer het vol slib en deeltjes zit, laat het langzaam infiltreren en leidt het
vervolgens naar het grondwater, waar het een voorraad drinkwater vormt. Daarbij hebben
groene ruimten in steden ook tal van andere voordelen, onder meer voor de levenskwaliteit
van de inwoners, het lokale microklimaat en de biodiversiteit.

ALS JE OP
DE HOOGTE BENT
VAN DEZE NIEUWE
ONTWIKKELINGEN,
BEVINDT JE JE IN EEN
GUNSTIGE POSITIE
OP EEN TOEKOMSTIGE
GROEIMARKT.

Hoe integreer
je regenwater in
jouw projecten?
WATER
Vraag je je af hoe je regenwater in een van
jouw projecten kan integreren (bouw, aan© B. Maindiaux

leg van wegen, openbare ruimten, tuinen,
enz.)? Wil je weten hoe je nieuwe methoden
voor regenwaterbeheer kan toepassen?
Ontdek hieronder de verschillende soorten
tools en begeleiding waarop je een beroep
kan doen:
Het bestaande aanpassen

•	FAQ's over water: deze FAQ's evolueren

De waterkringloop herstellen door de natuur haar werk te laten doen, dat is het doel van

voortdurend en bieden je informatie over

het Geïntegreerd Regenwater Beheer (GRB). Deze gewestelijke strategie is een duurzame

de meest voorkomende onderwerpen.

oplossing die minder kost dan de klassieke ‘alles naar de riool’-aanpak en bovendien

leefmilieu.brussels > Water Professio-

meerdere ecosysteemdiensten biedt. Meer concreet is GRB een geheel van inrichtings-

nelen in actie > Tools en begeleiding >

technieken en -werken die bijdragen tot het herstel van de natuurlijke watercyclus. Hoe?

FAQ's

Door het regenwater te beheren daar waar het valt. Bij dit soort in situ-beheer krijgen

•	De Facilitator Water: deze expert in

stedelijke ruimten en gebouwde elementen een extra functie, namelijk het regenwater

waterbeheer biedt gratis ondersteuning

beheren. We spreken in dit geval over de multifunctionaliteit van structuren. Het doel

tijdens jouw project. leefmilieu.brussels

is dus niet om specifieke voorzieningen te creëren, maar om het regenwaterbeheer te

> Water > Professionelen in actie > Tools
en begeleiding > De Facilitator Water

integreren in reeds geplande projecten.
Professionals wanted

dimensionering van systemen voor

Voorbeelden zijn begroeide grachten, regentuinen, groene daken en halfdoorlatende

regenwaterbeheer. leefmilieu.brussels

parkeerterreinen die volop in opmars zijn op het grondgebied van het Gewest. Zij zijn

> Water > Professionelen in actie > Tools

echter nog niet op elke straathoek te vinden. Daarom is er voor jullie, de professionelen

en begeleiding > Tools

van de bouw, de stedenbouw en de landschapsarchitectuur, een grote rol weggelegd.

•	Technische en praktische fiches: ver-

Als je op de hoogte bent van deze nieuwe ontwikkelingen, bevindt je je in een gunstige

schillende portaalsites van Leefmilieu

positie op een toekomstige groeimarkt. Bovendien help je de inwoners van het Gewest

Brussel bevatten technische informatie

het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarvoor we met zijn allen staan!

over waterbeheer, zoals de Gids Duurzame Gebouwen en Be Sustainable.
•	Catalogus van praktische voorbeelden:

Leren over nieuwe waterbeheerstechnieken
De waterbeheerstechnieken evolueren snel! Leefmilieu
Brussel houdt je kennis up-to-date via de Watermiddagen die het hele jaar door worden georganiseerd
en de Wateropleiding van Duurzaam Bouwen die elk
jaar in maart gedurende drie dagen plaatsvindt. Via
deze opleidingen blijf je op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van regenwaterbeheer,
of je nu een openbare of particuliere stedenbouwkundige, een studiebureau, een architect, enz. bent.
Interesse? Laat jouw contactgegevens achter op
eau_water@environnement.brussels om op de hoogte
te blijven van toekomstige sessies.

te ontdekken in de brochure ‘Regenwater, een troef voor de openbare ruimte’.
•	De Regennetwerkkaart: deze kaart,
die momenteel in ontwikkeling is, bevat
voorbeelden van projecten voor geïntegreerd regenwaterbeheer in Brussel
en bevordert de uitwisseling van ervaringen. leefmilieu.brussels > Water >
Professionelen in actie > Inspirerende
projecten > De Regennetwerk kaart
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•	Tools die je helpen bij de keuze en
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Geluidsisolatie: geniet van
een nog betere ondersteuning
DUURZAME GEBOUWEN

Ben je een professional uit de bouwsector? Wil je jouw klanten geluidscomfort
bieden? Leefmilieu Brussel biedt op dit vlak een brede waaier van tools en

Informatie om
je kennis over
geluidscomfort te
verbeteren
AKOESTIEK

diensten en helpt je om je te onderscheiden op een concurrentiële en veeleisende markt.

Optimaliseer de geluidsimpact
van jouw projecten.

Het geluidscomfort van gebouwen is complexe materie die van de ontwerper een goed
begrip van de achterliggende principes en de
beschikbare technieken vereist. Om je te helpen
bij de uitwerking van je project vind je in de
Geluidscomfort heeft een belangrijke impact op de levenskwaliteit.

Gids Duurzame Gebouwen een zeer compleet
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dossier over dit thema. Je vindt er alle cruciale
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De keuze van materialen, de esthetiek of de

Gebouwen. De geluidsexperts van deze gratis

informatie met betrekking tot de akoestiek van

thermische isolatie zijn niet langer de enige cri-

helpdesk hebben onlangs versterking gekre-

gebouwen, talrijke technische details voor de

teria die je bij je klanten onder de aandacht kan

gen. Ze staan voor je klaar om je te adviseren

optimalisering van de geluidsprestaties van de

brengen. Het belang van geluidscomfort wordt

en al je technische vragen te beantwoorden,

belangrijkste bouwkundige elementen, alsook

vaak nog onderschat, maar is een belangrijk

en dat in elke fase van je project: van het eerste

een methodologie om ze correct toe te passen

element voor het ontwerp en de renovatie

ontwerp tot de uiteindelijke realisatie.

en werk van topkwaliteit af te leveren.

van een gebouw. Het geluidscomfort heeft
immers een aanzienlijke impact op de kwaliteit van het dagelijkse leven en de relaties
tussen buren. Geluidshinder is een van de
meest voorkomende klachten van bewoners
en heeft een grote impact op de gezondheid.
Niet minder dan één vierde van de Brusselaars
vindt dat hun woning slecht geïsoleerd is tegen
geluidshinder en zegt dat ze thuis vaak last

ONTVANG TECHNISCHE
ONDERSTEUNING OM
HET GELUIDSCOMFORT
VAN JOUW PROJECT TE
VERBETEREN.

hebben van lawaai.
Begeleiding op de werf
Steeds meer professionals in de bouwsector pakken deze uitdaging aan en willen hun
klanten de best mogelijke akoestische prestaties bieden. Jij ook? Leefmilieu Brussel helpt
je hierbij met opleidingen, seminaries en de
dienstverlening van de Facilitator Duurzame

Meer info :
•	Lees meer over de Facilitator Duurzame
Gebouwen via leefmilieu.brussels > Gebouwen
en energie > Gratis begeleiding > Facilitator
Duurzame Gebouwen
•	Ontdek de akoestische oplossingen in de
Gids Duurzame Gebouwen via www.guidebatimentdurable.brussels > Welzijn, comfort
& gezondheid > Het akoestisch comfort
verzekeren

Welke criteria zijn er voor akoestische prestaties?
Net als voor andere aspecten van de bouw gelden er ook normen voor het geluidscomfort. De
belangrijkste norm hierin is NBN S01-400-1. Deze
is van toepassing op alle nieuwbouw woningen
(huizen en appartementen) en renovaties waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist
is. De norm is echter niet wettelijk verplicht.
Bekijk het eerder als een toepassing van goede
praktijken, behalve wanneer er in een lastenboek
expliciet naar wordt verwezen.
Premies voor akoestische renovaties
Goed om weten voor jouw klanten: bepaalde
akoestische renovatiewerkzaamheden aan een
woning komen in aanmerking voor een premie.
Er moet dan wel voldaan zijn aan de eisen die zijn
vastgesteld in de code van goede praktijken of het
technisch referentiekader voor geluidsisolatie in
het kader van de renovatiepremie voor woningen.
Meer info: leefmilieu.brussels > Geluid > Akoestisch comfort van gebouwen > Premies voor
geluidsisolatie

Nieuws
over laadpalen
MOBILITEIT

Goede milieupraktijken:
onze bijgewerkte gids
voor professionals
INSPECTIE

Bied je jouw werknemers een bedrijfswagen aan? Dan is het moment aangebroken
om op elektrische wagens over te schakelen. België bereidt zich immers voor op de
vergroening van het bedrijfswagenpark.

Een vademecum van goede milieupraktijken.

verbrandingsmotor is al verminderd, en

Ben je een professional in het Brussels

ningen, natuurbescherming, afvalbeheer,

vanaf 2026 zullen alleen nog bedrijfswa-

Hoofdstedelijk Gewest? Leefmilieu Brussel

dierenwelzijn of lawaai. Dankzij het docu-

gens die geen CO2 uitstoten (hoofdzakelijk

maakte voor jou een gids die je helpt om

ment leer je de leefmilieuwetgeving die

elektrische wagens dus) fiscaal aftrekbaar

de milieuregelgeving te leren kennen en te

in het Brussels Gewest van toepassing

zijn. Daarbij is het interessant voor jou om

begrijpen. Het ‘Vademecum van milieu-in-

is, beter kennen en krijg je zicht op jouw

te weten dat de fiscale belastingaftrek voor

breuken’ werd onlangs aangepast aan de

verplichtingen. Het helpt je inbreuken te

semi-openbare laadpalen sinds 1 sep-

meest recente wijzigingen in de wetgeving.

voorkomen en je in orde te stellen. Tot slot

tember 2021 verhoogd van 100% naar

Je vindt er alle actualiseringen betreffende

krijg je ook informatie over de werking van

200%! Denk je eraan om in jouw bedrijf

goede beroepspraktijken en verwijzingen

de inspectiedienst, alsook over de remedi-

zo’n laadpaal te installeren? Op de website

naar de relevante wetteksten.

ëring en de sancties voor milieu-inbreuken.

van de Gids Duurzame Gebouwen vind je
advies en een dossier met de belangrijkste

13 thema's om je over te informeren

aandachtspunten: snelheid en oplaadmo-

Het vademecum is opgesteld rond 13

gelijkheden, toegangstypes, installatie en

thematieken, van de luchtkwaliteit tot het

onderhoud... Je vindt er bovendien verschil-

beheer van de bodem, via milieuvergun-

Meer info:
Ontdek onze bijgewerkte gids op leefmilieu.
brussels > Bronnen > Gids voor professionals

lende cases. Op zoek naar een bestaand
oplaadpunt? Raadpleeg de nieuwe kaart
met de openbare en semi-openbare
laadstations in het Brussels Gewest op leefmilieu.brussels > Mobiliteit > Laadpunten &
Infrastructuur voor alternatieve voertuigen

Opleidingenreeks
“versterkt geluid”
in 2022
GELUID

van de relevante wetgeving. Deze persoon
moet een van de door Leefmilieu Brussel
georganiseerde opleidingen over versterkt
geluid hebben gevolgd. Deze opleiding is
gratis en bestaat uit een halve dag theorie
en een halve dag praktische workshop. De
volgende reeks opleidingen vinden plaats van

Organiseer je een evenement of baat je een
etablissement uit waar versterkt geluid wordt
gespeeld? Dan moet je een referentiepersoon aanwijzen die toeziet op de naleving

23/2 tot 9/3 (NL) en van 16/3 tot 24/3 (FR).
Meer info :
Bekijk het Nieuws op leefmilieu.brussels >
Geluid
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Het belastingvoordeel van auto's met een
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Een gebruiksaanwijzig voor de mede- De Onder
nemersgids
houder van een milieuvergunning
MILIEUVERGUNNING
voor Brouwerijen
MILIEUVERGUNNING
Ben je betrokken bij een milieuvergunning? Wist je dat deze vergunning aan
meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen tegelijk kan worden afgegeven? Dit
staat bekend als medehouderschap.

Ondernemersgids Brouwerijen:
een schat aan informatie.

Ken jij de Ondernemersgidsen? Deze
vademecums beschrijven de specifieke
exploitatievoorwaarden voor de meest voorkomende ingedeelde inrichtingen: carwash,
ondergrondse stookolietank, koelinstallatie,
Alles wat je moet weten over medehouderschap.

enz. Ze informeren de exploitanten van deze
installaties over de specifieke verplichtingen die uit de milieuvergunning voortvloeien

Het is perfect mogelijk dat meerdere personen samen houder zijn van dezelfde
milieuvergunning. Dit is het geval wanneer
eenzelfde installatie door verschillende
personen wordt uitgebaat of wanneer

MEDEHOUDERSCHAP:
LEEFMILIEU BRUSSEL
ADVISEERT JE
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nieuwste toevoeging aan deze reeks is de
Ondernemersgids voor Brouwerijen! Ze is op
jou van toepassing als je een brouwerij, een
werkplaats voor het bereiden of verpakken

installaties die door verschillende per-
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en helpen hen bij de naleving ervan. De

sonen worden uitgebaat een technische

verplichtingen en exploitatievoorwaarden

van al dan niet alcoholhoudende dranken,

en geografische eenheid vormen. Je kan

die in de milieuvergunning zijn vastgesteld

een opslagplaats voor vaten of fusten bier,

de situatie van medehouders vergelijken

naleven. Tot slot kan het medehouderschap

enz. uitbaat. In deze gids verneem je welke

met die van kinderen die een huis hebben

administratieve en organisatorische lasten

verplichtingen je hebt wat betreft het pand,

geërfd. Zij zijn geen eigenaars van delen

met zich meebrengen. Leefmilieu Brus-

de exploitatie en de buurt, de producten

van het huis, maar van het volledige huis,

sel adviseert (toekomstige) medehouders

en het afval.

op een onverdeelde manier. Als een van

dan ook om onderling procedures vast

de erfgenamen het huis wil verkopen of

te leggen om de administratieve lasten te

verhuren, heeft hij of zij hiervoor de toes-

verlichten en te anticiperen op mogelijke

temming van de anderen nodig. Als er

knelpunten tussen medehouders.

belastingen moeten worden betaald, zullen
ze samen verantwoordelijk zijn voor de
betaling ervan. In geval van medehouderschap is het akkoord van alle medehouders
vereist voor elke handeling in verband met
de milieuvergunning: aanvraag tot wijziging,
aanvraag tot verlenging, stopzetting van de
activiteit, enz. Elke medehouder moet alle

Meer info:
Ben je al medehouder van een milieuvergunning?
Wil je er een worden? Download de typeovereenkomst voor medehouderschap op leefmilieu.
brussels > Praktische gids voor milieuvergunningen > Hoe uw milieuvergunningsaanvraag
voorbereiden? > Medehouder zijn van een milieuvergunning: gebruiksaanwijzing

Meer info:
leefmilieu.brussels > Algemene en specifieke exploitatievoorwaarden > De specifieke
exploitatievoorwaarden > Brouwerijen / Drankenwerkplaatsen

Brudalex: grote
veranderingen
op komst

Alle voordelen van de nieuwe aankoopcentrale voor bodemonderzoeken
BODEM

AFVALBEHEER
De gloednieuwe aankoopcentrale voor bodemonderzoeken is operationeel. Ze is in
het leven geroepen om overheidsorganisaties te helpen die onderworpen zijn aan
de regels inzake overheidsopdrachten en is in verschillende opzichten verbeterd.

Brudalex: veranderingen in zicht!

Als afvalbeheerder, winkelier of producent van niet-huishoudelijk afval (bedrijf,
overheidsinstantie, vzw, enz.) ken je
waarschijnlijk de Brudalex (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX). Deze tekst
geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuwe aankoopcentrale voor bodemonderzoeken: uitgebreider en praktischer.

een circulaire economie mogelijk maakt

Openbare instanties (gemeenten, ziekenhuizen,

tureren die verband houden met intellectuele

door de administratieve lasten te vermin-

scholen, OCMW's, enz.) die bodemonder-

diensten.

deren en de selectieve inzameling en het

zoeken willen laten uitvoeren, worden vaak

• Betere kwaliteit van de studies: de technische

hergebruik van afval te bevorderen. Het is

geconfronteerd met grote administratieve en

clausules van de centrale zijn nauwkeuriger

deze tekst die onder meer het verbod op het

technische moeilijkheden. Leefmilieu Brussel

en omkaderen beter de prestaties van de

gebruik van plastic zakken voor eenmalig

heeft daarom een aankoopcentrale opgericht,

aangestelde experts.

gebruik heeft ingesteld. De Brudalex wordt

zodat jullie geen overheidsopdracht hoeven

• Naleving van de termijnen verzekerd: nieuwe

momenteel bijgewerkt. Er zijn belangrijke

uit te schrijven wanneer jullie een bodemon-

clausules dringen aan op de stiptheid van de

wijzigingen gepland met betrekking tot de

derzoek op het grondgebied van het Gewest

aangestelde experts om de gehele opdracht

sorteerverplichtingen voor bedrijven, onder

willen laten uitvoeren. De aankoopcentrale

binnen de gestelde termijn uit te voeren.

meer op het gebied van voedingsafval,

vereenvoudigt de administratieve formaliteiten

compostering, het beheer van afval uit de

voor deze onderzoeken en garandeert lage

Werking blijft hetzelfde

gezondheidszorg of plastic producten voor

prijzen voor de uitvoering ervan. De bodemon-

Afgezien van deze nieuwe elementen veran-

eenmalig gebruik die zijn opgenomen in de

derzoeken in kwestie omvatten het nemen van

dert er niets aan de werking van de centrale.

SUP-richtlijn en de uitgebreide producen-

bodemmonsters, laboratoriumanalyses en het

Toetreden tot de centrale kan na onderte-

tenverantwoordelijkheid (UPV). Ontdek wat

opstellen van een reeks evaluatiestudies.

kening van een overeenkomst tussen de

er zoal voor jou verandert in de volgende

overheidsorganisatie-aankoper, Leefmilieu

editie van de BEN en op leefmilieu.brussels

Verruimd aanbod,

Brussel en de erkende bodemverontreini-

> news.

beter gekaderde tarieven

gingsdeskundige die is aangewezen door de

Na vier jaar aankoopcentrale werd de dienst-

overheidsopdracht. De aansluiting is geldig tot

verlening in verscheidene aspecten verbeterd:

augustus 2025, zonder noodzakelijke verbin-

• Verruimd aanbod aan onderzoeken: de

tenis of verplichting tot bestellen.

nieuwe centrale maakt ook studies naar de
bodemkwaliteit (IBKB) en -stabiliteit mogelijk.
• Beter gekaderde tarieven: de aangestelde
deskundigen zullen niet langer posten fac-

Meer info:
Ontdek meer via leefmilieu.brussels > Bodem >
Aankoopcentrales > Aankoopcentrale voor bodemonderzoek of via bodeminfosol@leefmilieu.brussels
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een wettelijk kader dat de overgang naar

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
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Juridische
aard

Datum

Inhoud

Mobiliteit

Besluit van de
Regering

Van 25/03/2021,
BS van 3/08/2021

tot goedkeuring van het gewestelijke mobiliteitsplan (GewMP)- ". - Addendum"

Mobiliteit

Besluit van de
Regering

Van 15/07/2021,
BS van 4/08/2021

betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de schrapping van de
nummerplaat van een voertuig

Stedenbouw

Bericht van openbaar onderzoek

BS van 30/08/2021 ontwerp van richtplan van aanleg "zuid" + milieueffectenrapport

Mobiliteit

Ministerieel besluit

Van 19/07/2021,
BS van 1/09/2021

Dieren

Besluit van de
Regering

Van 2/09/2021,
tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren met het
BS van 10/09/2021 oog op de uitbreiding van het mandaat van de leden van de Brusselse commissie voor Dierproeven

Herwaardering
van de wijken

Besluit van de
Regering

Van 8/07/2021,
tot toekenning van een globaal bedrag van 42.375.000 euro ten gunste van de gemeenten voor de herwaarBS van 15/09/2021 dering van de wijken in het kader van de duurzame wijkcontracten

Stedenbouw

Bericht van openbaar onderzoek

BS van 17/09/2021 bericht van openbaar onderzoek. - Richtplan van aanleg "Josaphat " + milieueffectenrapport

Dieren

Ministerieel besluit

Van 2/09/2021,
bijlage aan Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2013 betreffende de erkenning van
BS van 23/09/2021 de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen

Mobiliteit

Besluit van de
Regering

Van 22/09/2021,
BS van 4/10/2021

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het
instellen van een lage-emissiezone

Energie

Besluit van de
Regering

Van 22/09/2021,
BS van 6/10/2021

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2016 betreffende de
energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning

Mobiliteit

Besluit van de
Regering

Van 22/09/2021,
BS van 8/10/2021

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 en het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende
de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over
de weg

Mobiliteit

Besluit van de
Regering

Van 22/09/2021,
tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de aanstelling van bevoegde ambtenaren in het kader van de
BS van 13/10/2021 fiscale procedures, de lage-emissiezone en bepaalde premies

Energie

Besluit van de
Regering

houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het
Van 30/09/2021,
Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, betreffende de verwarmingssystemen en de
BS van 15/10/2021
klimaatregelingssystemen en met het oog op de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/2002

Dieren

Besluit van de
Regering

Van7/10/2021, BS
van 15/10/2021

Dieren

Ministerieel besluit

tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2017 houdende de benoeming van de leden van
Van 11/10/2021,
de Brusselse Commissie voor dierproeven opgericht bij het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de
BS van 21/10/2021
bescherming van proefdieren

houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake facultatieve subsidies in het kader van het
project Cairgo Bike

houdende wijziging van het besluit van 31 mei 2018 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse
Dierentuincommissie opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2016
houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn
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