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Brudalex,
uw nieuwe
referentietool voor
afvalstoffenbeheer

Vert d’Iris:
van compost
tot zaad

Hoe uw afvalstoffen beheren
in Brussel?
AFVAL

Het is wellicht uw ambitie om uw afval op de meest rationele manier te beheren,
volgens de geldende wetgeving, ongeacht of u een privébedrijf of een openbare
dienst beheert.
Om u hierbij te helpen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brudalex goedgekeurd –

4
5
6
7
8

dat staat voor Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX. Brudalex biedt het Brussels

Energieaudit voor
grote bedrijven

Hoofdstedelijk Gewest een wettelijk kader aan om over te schakelen op een circulaire
economie, door de administratieve rompslomp te verminderen en de selectieve ophaling
en het hergebruik van afvalstoffen te stimuleren.
Het codificeert de uitvoeringsregels voor het beheer van afvalstoffen door 11 bestaande

Het nieuwste van
het nieuwste
in sociale woningen

besluiten te vervangen.
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Beheer van
verontreinigde
grond:
controlecommissie

Nieuwe wetgeving
'versterkt geluid':
wij helpen u wegwijs

Nieuwe wetgeving
De fiets van Leefmilieu Brussel is enkel vervaardigd van gerecycleerd
afval. Een knipoog naar het afval dat zo opnieuw in de circulaire
economie terechtkomt.
(Lees het vervolg op pagina 2)

Brudalex, uw nieuwe referentietool
voor afvalstoffenbeheer
AFVAL

zijn of niet. Een ministerieel besluit dat
binnenkort wordt goedgekeurd, zal deze
verplichting verduidelijken. Er zal specifiek over worden gecommuniceerd en
er zullen begeleidingsmaatregelen voor
bedrijven worden ingevoerd.
•	De hervorming van de regels over de
traceerbaarheid, de registratie en de
rapportering van afvalstoffen.
•	De hervorming van de regels over de
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
•	De wijziging van de regels voor het
beheer van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur, afgedankte
voertuigen, vervallen geneesmiddelen

Liever recycleren dan wegwerpen.

en voedingsoliën en -vetten.
•	De hervorming van de algemene regels

Timing?
Het nieuwe besluit is in werking getreden
op 23 januari 2017, behalve:
•	het verbod op plastic zakken voor eenmalig gebruik, dat in werking treedt op
1 september 2017 voor kassazakjes en
op 1 september 2018 voor de overige
plastic zakjes bestemd voor het verpak-

Het verbod op plastic
zakken voor eenmalig
gebruik treedt
in werking op 1
september 2017.

afvalstoffen, die in werking treden op 1
januari 2018.

inzameling van afvalstoffen, inzamel- en
verwerkingsinrichtingen op het grondgebied van het Gewest, enz.).
•	De invoering van de notie van bijkomende inzamelinrichting om selectieve
ophalingen in het Gewest te bevorderen.
•	De ontwikkeling van regels voor de einde-afvalfase.

ken van koopwaren;
•	de bepalingen over de rapportering van

over afvalstoffenbeheer (vervoer en

Voor wie?
De regels van Brudalex richten zich op vier

•	De wijziging van de lijst met ingedeelde
inrichtingen.

doelgroepen:
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•	de afvalbeheeroperator, nl. bedrijven
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waarvan de beroepsactiviteit bestaat uit
het beheren van afvalstoffen (vervoeren,
inzamelen, verwerken, enz.);
• de productfabrikant;
• de kleinhandelaar;
•	de producent van niet-huishoudelijke
afvalstoffen (bedrijf, overheidsinstelling,
vzw,

enz.).

De belangrijkste wijzigingen:
•	Het verbod op plastic tassen voor eenmalig gebruik (d.w.z. niet herbruikbaar)
geldt voor alle kleinhandelaars, zijnde
Sluikstorten zoals deze verdwijnen
binnenkort uit het Brusselse straatbeeld.

alle openbare verkooppunten, ongeacht hun oppervlakte, ongeacht of ze
gespecialiseerd zijn of niet en overdekt

Meer info:
Leefmilieu Brussel zal een informatiesessie
organiseren in zijn kantoorgebouw.
Meer informatie: www.leefmilieu.brussels
Documenten:
• De belangrijkste wijzigingen van Brudalex
worden per doelgroep voorgesteld in de
infofiche http://document.environnement.
brussels/opac_css/elecfile/IF_Dechets_
BRUDALEX_NL
• De integrale tekst van het besluit (Belgisch
Staatsblad van 13 januari 2017).
Contact :
Voor vragen over de regels voor afvalstoffenbeheer en milieuvergunningen: permit@
leefmilieu.brussels
Voor vragen over de traceerbaarheid, registratie en rapportering: inspection-inspectie@
leefmilieu.brussels
Voor alle andere vragen over de hervorming:
rpaternostre@leefmilieu.brussels

Vert d’Iris:
van compost tot zaad
CIRCULAIRE ECONOMIE

Bestemming : de moestuinen van Neerpede.

Organisch afval kan een ware nachtmerrie zijn voor horeca-uitbaters. Maar groen-

Groene cijfers

tekwekerijen zijn er dan weer heel gelukkig mee. De Brusselse moestuincoöperatie

Dit reverse logistics-project heeft 10 vrij-

Vert d'Iris is zich ervan bewust dat afval vele mogelijkheden kan bieden en is in

willige ondernemingen bijeengebracht en

2016 begonnen met composteerbaar afval van horecazaken te gebruiken om haar

6,6 ton organisch afval gevaloriseerd. Een

gewassen te voeden.

nieuwe circulaire en plaatselijke activiteit is
geboren in de Brusselse korte keten.
Als echte pionier heeft VII succesvol alle
administratieve stappen doorlopen (FAVV,
milieuvergunning, registratie als afvalinzamelaar, enz.) die verplicht zijn voor dit
soort innoverende activiteiten. Dankzij haar
ervaring kunnen andere spelers in haar voetsporen treden en in Brussel nieuwe circulaire
activiteiten in de korte keten ontwikkelen.
Vert d’Iris is vast van plan om haar compostprojecten te blijven uitbreiden en uit te
bouwen tot een echte economische activiteit. In het kader van de projectoproep

Vert d’Iris international

be.circular ontvangt zij nu ook steun van
De lokale Brusselse groenteteler biedt sinds

aan nieuwe experimenten en synergieën te

talloze spelers wist te mobiliseren en te

september 2015 een nieuwe dienst aan

wagen met plaatselijke spelers, zoals Les

sensibiliseren. Tonnen organisch afval wer-

zijn klanten aan. In plaats van na de bestel-

Champignons de Bruxelles.

den opgewaardeerd en er werd een nieuw

ronde met een lege wagen terug te rijden

businessmodel ontwikkeld dat zowel in

naar de moestuinen, vervangt Vert d'Iris in

Dit soort projecten onderstreept meer dan

Brussel als daarbuiten kan worden toe-

haar voertuig de vers geleverde groenten

ooit het belang van de herwaardering van

gepast. Dit alles kaderde in het Brussels

door het organisch afval van haar klan-

grondstoffen en het potentieel om nieuwe

Waste Network, aangestuurd door BECI en

ten. Dat afval brengt ze naar haar terrein

bedrijfsmodellen te creëren als basis voor

gesteund door Leefmilieu Brussel.

in Neerpede (Anderlecht) waar het wordt

de ontwikkeling van een Brusselse circulaire

verwerkt tot compost om de biologische

economie. Het begrip 'afval' krijgt hierdoor

gewassen van Vert d’Iris te voeden.

een heel nieuwe betekenis.

Vert d’Iris International
doet aan kleinschalige,
eco-intensieve
biologische (gecertificeerde)
groenteteelt

Vert d’Iris International doet aan kleinschalige, eco-intensieve biologische
(gecertificeerde) groenteteelt. De (her)waardering van natuurlijke grondstoffen is een
pijler van deze eco-intensieve teelt. Vandaar
het belang van compost, een uitstekend
natuurlijk bemestingsmiddel. Dankzij de

Vert d’Iris International (VII) had kwaliteits-

samenwerking met het Comité Jean Pain

volle biologische compost nodig en wilde

kon de onderneming de nodige expertise

tegelijkertijd haar lege bestelwagen na

opdoen over het composteren en sorteren

levering benutten. De onderneming startte

van organisch afval. Zo kon Vert d’Iris het

daarom een groots reverse logistics-pro-

project in goede banen leiden en de deel-

ject op waar iedereen voordeel uit haalt.

nemende horecazaken opleiden.

Meer info:
VII www.vertdiris.net (FR) - Comité Jean Pain
www.comitejeanpain.be
Contact:
Vert d’Iris International – Alix Bricteux - alix.
bricteux@vertdiris.net
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het Gewest om verder na te denken en zich
Het werd een denderend succes, dat
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Energieaudit voor
grote bedrijven
KLIMAAT

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest breidt de maatregelen uit om de uitstoot
van broeikasgassen te verlagen. Zo is de aan de milieuvergunning verbonden
energieaudit een manier om het verbruik in het Gewest – en dus de hoeveelheid
broeikasgassen – te doen dalen. Voortaan worden ook grote ondernemingen
onder de loep genomen.
Een nieuw besluit betreffende de ener-

ofwel de omzet van 50 miljoen euro over-

gieaudit van grote ondernemingen en de

schrijden en een jaarbalans hebben die over

energieaudit van de milieuvergunning werd

de 43 miljoen euro beloopt.

gepubliceerd op 27 december 2016.
Dit betekent dat de onderneming moet
Dit besluit treedt in werking in 2 stappen:

beoordelen of zij aan één van beide criteria

De energieaudit, een tool om te
beantwoorden aan de klimaatambities
van het Gewest.

(over het personeel of de financiën) voldoet
Vanaf de publicatie op 27/12/2016:

per uitbatingszetel.

•	Verplichting voor grote ondernemingen

en een gemengde audit;

om een energieaudit uit te voeren om

Wie voert de audit uit? Een door Leefmi-

de 4 jaar en de eerste audit aan Leef-

lieu Brussel erkend energieauditeur (lijst

milieu Brussel te bezorgen uiterlijk op

raadpleegbaar op www.leefmilieu.brus-

De rendabele maatregelen maken ener-

31/12/2017.

sels/erkende-professionals) moet de audit

giebesparingen mogelijk.

•	Verplichting voor grote ondernemingen,

Verplichtingen voor de uitbaters en grote
Wat houdt een energieaudit in?

ondernemingen die ook grootverbruikers

De auditeur kiest uit drie methoden de

zijn

Vanaf 01/01/2018:

meest aangepaste methode voor de betrok-

In overleg met de uitbater of het grote bedrijf,

•	Uitbreiding van het toepassingsgebied

ken onderneming: audit van het gebouw

selecteert de auditeur bepaalde maatrege-

van de audit van de milieuvergunning. De

(tertiaire sector met HVAC en verlichting als

len uit de lijst van alle in het kader van de

audit wordt verplicht bij de aanvraag van

meest verbruikende apparatuur), procesau-

audit gedefinieerde maatregelen om tot

een milieuvergunning voor

dit (industriële sector) en gemengde audit

energiebesparingen te komen.

o industrieën die meer dan 0,1 PJ pri-

(handelszaken, ziekenhuizen, enz.).

actieplan van de audit uit te voeren.

De uitbater heeft vier jaar om:

maire energie verbruiken;
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• minder dan 3 jaar voor procesaudits.

uitvoeren.

die ook grootverbruikers zijn, om het
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•	minder dan 5 jaar voor een audit gebouw

o handelszaken waarvan de verkoop-

Het auditverslag moet een specifieke pro-

•	ofwel alle geselecteerde maatregelen ter

lokalen en aangrenzende lokalen die

cedure volgen in functie van de gekozen

verbetering door te voeren (doelstelling

als opslagplaats dienen een totale

methode:

op vlak van middelen);

oppervlakte hebben die groter is dan

•	Methode audit gebouw

1.000 m² (rubriek 90 van de ingedeelde

•	Methode procesaudit (wordt binnenkort

inrichtingen van de milieuvergunning),
die meer verbruiken dan de drempels
die opgenomen zijn in bijlage 1 van het

•	ofwel de economische doelstelling te behalen (doelstelling op vlak van resultaten).

gepubliceerd)
•	Methode gemengde audit (wordt binnenkort gepubliceerd)

besluit voor handelszaken.
Het verslag moet ook een lijst bevatten met
Op wie is de audit voor grote ondernemin-

alle mogelijke verbeteringsmaatregelen,

gen van toepassing?

waarvan de meest rendabele de basis vor-

Private of publieke ondernemingen waarvan

men van het actieplan.

de vestiging door een milieuvergunning is
gedekt en die voldoen aan één van de vol-

De rendabiliteit van de maatregelen wordt

gende voorwaarden: ofwel meer dan 250

gedefinieerd aan de hand van een eenvou-

voltijds equivalenten (VTE) tewerkstellen,

dige terugverdientijd:

Meer info:
• www.leefmilieu.brussels > Thema's >
Gebouwen > Het beheer van mijn gebouw
> De energieaudit > Energieaudit voor
grote bedrijven
• www.leefmilieu.brussels >Thema's >
Gebouwen > Het beheer van mijn gebouw
> De energieaudit > Energieaudit verbonden aan de milieuvergunning voor grote
verbruikers
• Besluit betreffende de energieaudit van
de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning (B.S. van 27
december 2016).

Het nieuwste van het nieuwste
in sociale woningen
ENERGIE

Leefmilieu Brussel heeft in 2006 het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van
Energie (PLAGE) ingevoerd om bij voorkeur met kleine financiële investeringen
energiebesparingen te realiseren in overheidsgebouwen. Na de gemeenten
(2006-2012), de ziekenhuizen (2006-2009) en de scholen (2009-2014) hebben
nu ook de OVM (Openbare Vastgoedmaatschappijen) hun PLAGE in vier jaar
tijd uitgevoerd.
terugdringen (genormaliseerd t.o.v. het klimaat), wat overeenkomt met een globale

Binnenkort zullen nieuwe ondersteunende

energiebesparing van 48,6 miljoen kWh en

tools voor energiebeheer, ontwikkeld in het

10.012 ton minder CO2.

kader van PLAGE, beschikbaar zijn op de

PLAGE biedt niet alleen voordelen voor het

het energieverbruik van zijn gebouw wil terug-

milieu, maar ook voor de portemonnee: alle

schroeven, zal ze kunnen gebruiken. Voor elk

deelnemende OVM hebben samen een

van de stappen uit de PLAGE-gids zullen één

besparing van niet minder dan 2.041.346 €

of meer hulpmiddelen worden aangeboden:

kunnen realiseren.

om de lijst van deskundigen op te stellen, om

website van Leefmilieu Brussel. Iedereen die

de betrokken personen te sensibiliseren en
Nu Leefmilieu Brussel deze eerste PLAGE

om een energiekadaster, een actieplan of een

met de OVM heeft doorlopen, zal de BGHM

energieboekhouding op te stellen.

Een zeer positieve balans

(Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaat-

Negenenzestig (69) door OVM beheerde

schappij) het programma hernieuwen met

gebouwen hebben dit project ingevoerd,

een begroting van 250.000 €/jaar gedu-

wat een oppervlakte van 632.918 m² en niet

rende 4 jaar. De bedoeling is om op deze

minder dan 7.501 woningen vertegenwoor-

successen voort te bouwen en alle OVM te

digt. In 4 jaar tijd konden deze gebouwen op

integreren die nog niet hebben deelgenomen

die manier hun energieverbruik met 15,15%

aan het project.

Voor meer info:
• www.leefmilieu.
brussels>plage-resultaten-en-persepectieven-presentatie-van-21092016
• De verschillende stappen van de PLAGE-gids:
www.leefmilieu.brussels/themas/energie/
bespaar-energie/plan-voor-lokale-actie-voorhet-gebruik-van-energie-plage/de-plage

Ook u kan een beroep doen op de Facili-

vragen of u doorverwijst naar de tech-

de uitvoering kan hij u een onafhanke-

tator Duurzame gebouwen

nisch expert waar u in uw geval het meest

lijke mening geven om u te helpen de

aan hebt.

juiste beslissingen te nemen. Hij kan ook

Bijna 15.000 personen hebben al een

goede contactpersonen aanraden.

beroep gedaan op de facilitator met vragen in alle soorten domeinen en voor

"In het kader van het schoolproject 'les

expertise, van bij de aanvang tot aan het

Trèfles' heeft de milieudeskundige van

einde van hun project. Ook u kan een

de Facilitator Duurzame gebouwen ons

beroep doen op de facilitator voor al uw

begeleid bij de duurzame keuze van

vragen over duurzaam bouwen.

materialen en de classificatie (NIBE). Hij
heeft ons op het spoor gezet van pistes

Met de Facilitator Duurzame gebouwen

die de biodiversiteit en de kwaliteit van

krijgt u gratis multidisciplinaire hulp van

ons groendak verbeteren." Arter, archi-

onafhankelijke experts die u in elke pro-

tectenbureau

jectfase bijstaan.
De facilitator kan bijvoorbeeld in de

Ontdek alle diensten en andere getui-

Uw contactpersoon is een eerstelijn-

ontwerpfase het project analyseren

genissen op www.leefmilieu.brussels/

shelper die antwoordt op uw algemene

door een mini-audit uit te voeren. Bij

facilitator
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De Anderlechtse haard, een voorbeeld
van een positieve follow-up.

In 4 jaar tijd konden
deze gebouwen
op die manier hun
energieverbruik met
15,15% terugdringen.
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Beheer van verontreinigde grond:
controlecommissie
Ambtenaren en experts: voor een steeds
betere dienstverlening.

BODEMVERONTREINIGING

U hebt een beroep gedaan op een bodemverontreinigingsdeskundige of een

advies uit te brengen. Zo kan de persoon

bodemsaneringsaannemer en u hebt een klacht?

die het voorwerp is van een klacht of een

Sinds januari 2017 kunt u terecht bij de controlecommissie die de Brusselse
Regering heeft opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening van beide sectoren nog te verbeteren.

intrekkings- of opschortingsprocedure ook
worden gehoord indien hij/zij dat wenst. Hij/
zij zal ook op de hoogte worden gebracht
van het feit dat hij/zij zich kan laten bijstaan
door een raadsman of –vrouw en toegang

De opdracht van deze commissie bestaat erin

gen vertegenwoordigen. Deze gemengde

om:

samenstelling moet de commissie in staat

•	de klachten te objectiveren die door

stellen om haar adviezen in alle objectiviteit

Het advies moet worden uitgebracht bin-

te formuleren.

nen de 2 maanden vanaf de oproeping

een vergunninghouder met verplichtingen tegen zijn deskundige of aannemer

van de commissieleden door Leefmilieu

worden ingediend, evenals de eventuele

Haar leden worden aangesteld door de

Brussel. Na deze termijn kan Leefmilieu

beslissingen te verduidelijken tot intrek-

minister van Leefmilieu.

Brussel geen rekening meer houden met

king of schorsing van een erkenning

de formaliteit van dit advies.

of registratie in geval van een ernstige

Bevoegdheden

schending van de bodemordonnantie en

De commissie is bevoegd om op verzoek

de uitvoeringsbesluiten ervan;

van Leefmilieu Brussel een gemotiveerd

Deze gemengde
samenstelling moet de
commissie in staat stellen
om haar adviezen in alle
objectiviteit te formuleren.

•	de motivering te versterken van de beslis-

en niet-bindend advies uit te brengen over

singen van Leefmilieu Brussel inzake

elke klacht van iemand die verplichtingen

intrekking of schorsing van een erken-

heeft tegen een bodemverontreinigings-

ning of registratie, door de vakmensen

deskundige of bodemsaneringsaannemer

zelf te betrekken bij deze beslissingen,

over de toepassing van de wetgeving over

ook al blijft het advies van de commissie

verontreinigde bodems. Het gaat om een

louter raadgevend en niet-bindend.

mogelijkheid voor Leefmilieu Brussel, dat

Het gaat in elk geval om een gemotiveerd

vrij kan oordelen over de opportuniteit

en niet-bindend advies. Dat betekent dat

ervan.

noch Leefmilieu Brussel noch de minister

Samenstelling

gebonden zijn door dit advies. Het advies

In de commissie zetelen medewerkers van
Leefmilieu Brussel die bevoegd zijn voor

Het gaat om klachten over verplichtingen

heeft tot doel bepaalde punten te verduide-

deze materies en leden van organisaties die

en technische procedures, d.w.z. de ver-

lijken voor Leefmilieu Brussel en de minister.

de deskundigen en betrokken ondernemin-

plichtingen en procedures bedoeld door

Het kan nuttig zijn dit toe te voegen aan het

de geldende wetgeving over het beheer

dossier dat door Leefmilieu Brussel aan de

van verontreinigde bodems. Klachten over

minister zal worden voorgelegd.
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kan krijgen tot de inhoud van de klacht.

beeldrechten of commerciële klachten over
de niet-betaling van facturen of andere

De commissie kan een huishoudelijk regle-

commerciële geschillen komen bijvoor-

ment opstellen dat op de website van

beeld niet in aanmerking.

Leefmilieu Brussel kan worden gepubliceerd.

Werkwijze

De commissie is operationeel sinds januari

De commissie vergadert minstens twee

2017 en zal haar werkzaamheden beginnen

keer per jaar. De mandaten in de commis-

met de goedkeuring van het huishoudelijk

sie zijn onbezoldigd.

reglement.

De commissie kan elke getuige, elke deskundige of elke persoon uitnodigen die zij
Een gemengde en objectieve commissie.

nuttig acht om informatie te verstrekken
in het kader van haar bevoegdheid om

Contact:
dienst bodemfacilitator: telefonisch op het
nummer 02 775 75 75 of per e-mail via
soilfacilitator@leefmillieu.brussels

Nieuwe wetgeving 'versterkt geluid':
wij helpen u wegwijs
Op 26 januari 2017 heeft de Brusselse regering het besluit 'versterkt geluid' goedge-

De technische voorwaarden voor de registra-

keurd. Het voornaamste doel van dit besluit is om de gezondheid van de Brusselaars

tie van de geluidsniveaus (bv. plaatsing van

te beschermen. Maar het beoogt tegelijkertijd ook een aanpassing van de wetgeving

de testmicro) worden nader bepaald om de

aan de evolutie van de gewoontes van het publiek en reikt professionals de midde-

metingen van het geluid te objectiveren.

len aan om problemen op vlak van volksgezondheid te voorkomen.

Voor de gemeenten voorziet het besluit, in het
kader van de organisatie van hun eigen activi-

oneel bezig is met versterkt geluid, hetzij een

teiten waarbij versterkt geluid wordt verspreid

uitbater van een (kleine of grote) zaal, een hore-

(gemeentelijke verenigingen inbegrepen),

cazaak, een zaalverhuurder, een administratieve

bovendien in:

dienst die milieuvergunningen aflevert, een

•	een opdrachtencentrale om scherpe prij-

ambtenaar die de Brusselse geluidswetgeving

zen te verkrijgen voor het materieel dat

controleert of een professional uit de gezond-

dient om de geluidsniveaus te afficheren

heidszorg, dan gaat deze nieuwe wetgeving die

en te meten;

Vanaf 2018

•	een subsidie van het Gewest voor de aankoop van dit materieel.

Het besluit bevat een nieuwe algemene regel:

Voor de uitbaters voorziet het besluit boven-

het maximumvolume van versterkt geluid

dien in:

bedraagt 85 dB zonder voorwaarden. Er zijn

•	een systeem om aankopen te vergelijken

echter twee uitzonderingen op deze norm:

met als doel het materieel tegen de beste

Het nieuwe besluit legt immers een duide-

volumes van 95 dB en 100 dB (het hoogste

prijzen te kopen. Er zal een offerteaan-

lijk kader vast en een maximumvolume voor

door de WGO toegestane geluidsniveau).

vraag worden gelanceerd om mededinging

versterkt geluid – 85 dB zonder voorwaarden

Als het geluidsniveau een maximum van 95

– en voorziet in begeleiding voor twee hogere

dB(A) bereikt, dan moeten de uitbaters het

volumeniveaus.

publiek informeren over de risico's van de

De nieuwe wetgeving wil de verouderde

verspreide geluidsniveaus en het geluidsni-

reglementering (uit 1977) aanpassen om zo

veau in real time afficheren.

in te spelen op de fundamenteel gewijzigde

Als het geluidsniveau een maximum van

omgevingsmuziek (veel meer lage frequen-

100 dB(A) bereikt, dan moeten de uitbaters

Voor het grote publiek

ties) en luistergewoontes (hoger volume). Het

bovendien:

Bij de inwerkingtreding van het besluit (begin

nieuwe besluit voorziet bovendien in financiële

•	gehoorbescherming (oordopjes) aan het

2018) zullen verschillende acties op touw

ondersteuning voor organisaties die ermee

publiek ter beschikking stellen en een

worden gezet: pers, folders, affiches, stickers,

instemmen om hun geluidsniveaus in real time

zone inrichten waar het gehoor tot rust

spots in filmzalen en op de radio, update van

bekend te maken door hen bijkomende zicht-

kan komen (met max. 85 dB);

de portaalsite ‘Info-Geluid’ evenals specifieke

We beschermen het hoorkapitaal
van de jongeren.

baarheid te geven (weergeven van playlists,

•	een referentiepersoon aanwijzen om de

nuttige informatie over het etablissement...).

naleving van de voorwaarden te verze-

Dit Smart city-luik zal de link tussen leefmilieu

keren.

mogelijk te maken;
•	informatiesessies, gedetailleerde onlinegidsen, folders met informatie op het terrein;
•	een opleiding voor de referentiepersoon
(voorwaarden van het besluit).

acties voor adolescenten.
De maatregelen van het besluit evenals de

en economie verder versterken.

Voor de twee hoogste geluidsniveaus verplicht

begeleidende informatie hebben tot doel de

Boven een bepaalde grens kan geluidsver-

het besluit ook metingen in niveau (C) die de

Brusselaars ertoe aan te zetten hun gehoor

sterking immers een reëel probleem voor de

hoge geluidsdruk in de lage frequenties op

te beschermen.

volksgezondheid vormen. Bijna 90% van alle

fijnere wijze evalueren. Het gebruik van beide

jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar heeft

soorten metingen (A) en (C) moet het mogelijk

Aan de overheidsdiensten (gemeen-

minstens één keer last gehad van tijdelijk oor-

maken om een nauwkeurigere schatting te

teambtenaren, burgemeesters, Leefmilieu

suizen na blootstelling aan een onaangepast

maken van de risico's voor het oor.

Brussel, politie) zal Leefmilieu Brussel een

geluidsniveau. En bijna 15% lijdt helaas reeds

Voor alle geluidsniveaus

brede waaier aan didactische hulpmiddelen

aan permanent oorsuizen, een teken van

Indien het versterkt geluid na middernacht

en financiële steun verstrekken voor contro-

onomkeerbare en definitieve gehoorschade!

wordt verspreid, moet de uitbater over een

leacties op het terrein.

milieuvergunning klasse 3 beschikken en aanIs deze wetgeving op u van toepassing?

gifte doen bij het gemeentebestuur.

Indien u een van de actoren bent die professi-

Technische toelichting

Meer info:
www.leefmilieu.brussels

LEEFMILIEU BRUSSEL NEWS / MAART - APRIL - MEI 2017

in januari 2018 in werking treedt u aan!
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Nieuwe wetgeving
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Ontdek de nieuwe wetgeving over leefmilieu, stedenbouw en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Materie

Juridische aard

Data

Inhoud

Pesticiden

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 10/11/2016, B.S.
van 2/12/2016

dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt

Pesticiden

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 10/11/2016, B.S.
van 2/12/2016

betreffende het toepassingsplan van pesticiden in openbare ruimten

Pesticiden

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 10/11/2016, B.S.
van 2/12/2016

betreffende de aankondiging en afbakening in het raam van het gebruik van pesticiden

Leefmilieu

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 24/11/2016, B.S.
van 5/12/2016

betreffende de Duurzame wijkcontracten

Mobiliteit

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 27/10/2016, B.S.
van 13/12/2016

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van
het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

Mobiliteit

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 27/10/2016, B.S.
van 13/12/2016

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde
parkeerzones en de vrijstellingskaarten

Energie

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 8/12/2016, B.S.
van 27/12/2016

betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning

Natuur

Ordonnantie

van 8/12/2016, B.S.
van 28/12/2016

houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut

Klimaat

Ordonnantie

van 8/12/2016, B.S.
van 28/12/2016

tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing.

Afval

Ordonnantie

van 8/12/2016, B.S.
van 28/12/2016

tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

Mobiliteit

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 23/12/2016, B.S.
van 4/01/2017

houdende aanwijzing van de leden van de jury belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van elektrische voertuigen als taxivoertuig

Water

Ordonnantie

van 23/12/2016, B.S.
van 10/01/2017

tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid

Gsm

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 15/12/2016, B.S.
van 12/01/2017

tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden en het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van de ingedeelde inrichtingen
van klasse IB, IC, ID, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

Energie

Ministerieel besluit

van 21/12/2016, B.S.
van 12/01/2017

tot bepaling van de bijscholing en tot opstelling van het centraal examen examen voor EPB-certificateurs

Afval

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 1/12/2016, B.S.
van 13/01/2017

betreffende het beheer van afvalstoffen

Natuur

Ministerieel besluit

van 19/12/2016, B.S.
van 16/01/2017

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.

Energie

Ministerieel besluit

van 21/12/2016, B.S.
van 18/01/2017

tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 2014 houdende uitvoering van bijlagen V, IX en X van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie
en het binnenklimaat van gebouwen

Inspectie

Besluit van de leidend
ambtenaar

van 21/12/2016, B.S.
van 24/01/2017

tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

Natuur

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 15/12/2016, B.S.
van 25/01/2017

ter goedkeuring van het beheerplan van de Zavelenberg

Natuur

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 15/12/2016, B.S.
van 26/01/2017

tot wijziging van het besluit van 27 april 1992 van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve dat aan de Zavelenberg te Sint‐
Agatha‐Berchem het statuut toekent van gewestelijk natuurreservaat

Stedenbouw

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 19/01/2017, B.S.
van 26/01/2017

betreffende het Stadsbeleid

Natuur

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 15/12/2016, B.S.
van 30/01/2017

tot wijziging van de besluiten tot aanwijzing van de natuur- en bosreservaten met betrekking tot het Zoniënwoud in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Natuur

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 15/12/2016, B.S.
van 30/01/2017

tot wijziging van de besluiten tot aanwijzing van de natuur- en bosreservaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Energie

Ministerieel besluit

van 21/12/2016, B.S.
van 31/01/2017

tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat voor de EPB-wooneenheden en de tertiaire eenheden

Energie

Beslissing van het BIM

van 7/12/2016, B.S.
van 31/01/2017

houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode ten gevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een
bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving
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