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BAMB:  
van prototype  
naar realisaties

Bereid u voor op het 
PLAGE

Afgiftekantoor - 1099 Brussel X
Erkenningsnummer: P808239

Het Europees project voor onderzoek en innovatie in de circulaire economie in de 
bouwsector BAMB (Buildings as Material Banks) gaat de laatste ontwikkelingsfase 
in. Nadat intensief werd gewerkt aan de ontwikkeling van diverse prototypes eind 
2017, gaat het BAMB-team een nog ambitieuzere uitdaging aan: de resultaten op 
het niveau van de gebouwen onderzoeken en verbeteren.

BAMB: van prototype naar realisaties

Momenteel worden er vier projecten met zeer uiteenlopende kenmerken uitgevoerd waarin de 
BAMB-concepten, zoals omkeerbaar ontwerp en het potentieel van digitale platformen voor het 
uitwisselen van informatie over de materialen, uitgebreid kunnen worden getest. Dankzij deze 
projecten kunnen de teams van onderzoekers en vaklui eenvoudige en efficiënte tools ontwik-
kelen om de circulariteit van de toekomstige gebouwen te evalueren vanaf de ontwerpfase. 

De vier projecten zijn: B.R.I.C. 2 (Build Reversible In Conception), CRL (Circular Retrofit Lab), 
GTB Lab (Green Transformable Building Lab) en REMs (Reversible Experience Modules).

Innoverende projecten
BRIC is een circulair project met een educatief doel: drie generaties jonge leerlingen in ver-
schillende domeinen van de bouw testen de circulariteit van het BRIC-gebouw via drie versies 
van het BRIC-gebouw. Het CLR-project heeft betrekking op de toekomstige transformatie van 
de acht prefab studentenverblijven op de campus van de VUB. Het project GTB Lab heeft het 
prototype van een structureel systeem ontwikkeld en gebouwd dat aan 13 circulariteitscriteria 
beantwoordt. Tot slot is er het REMs dat werd opgevat als een tentoonstellingsstand die de 
wereld rondreist om omkeerbare bouwmaterialen en -elementen te tonen.  
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Meer info: www.bamb2020.eu/blog

REMs om de levensduur van materialen te verlengen.

http://www.bamb2020.eu/blog
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Bereid u voor op het PLAGE
ENERGIE

U beheert een groot gebouwenpark in Brussel? Bereid u voor op de nieuwe PLAGE-reglementering (Plan voor Lokale Actie 
voor het Gebruik van Energie) die in werking treedt op 1 juli 2019. 

Het PLAGE werd ontworpen om de impact van gebouwen inzake de emissie van broeikasgassen te verminderen en heeft 
gevolgen voor u als de private of openbare organisatie die u vertegenwoordigt een groot gebouwenpark in Brussel bezit 
en/of gebruikt.

Moet u een PLAGE opstellen?
Om u te helpen aan deze nieuwe wetgeving 
te voldoen, heeft Leefmilieu Brussel een 
aantal online tools ontwikkeld die u op de 
website kunt raadplegen en downloaden. 
Kijk op leefmilieu.brussels/PLAGE

De eerste is de brochure “Start nu met 
een PLAGE”, die zowel in papieren als in 
digitale vorm beschikbaar is. Aan de hand 
van de informatie in deze brochure kunt u 
nagaan of uw organisatie een PLAGE moet  
opstellen. Maar u kunt ook online controleren 
of uw organisatie verplicht is een PLAGE op 
te stellen door enkele vragen te beantwoor-
den op leefmilieu.brussels/PLAGE/boom

Hulp nodig?
Hebt u vragen over de PLAGE-reglemente-
ring? Neem contact op met het PLAGE-team via 
plage@leefmilieu.brussels.  
Hebt u technische vragen rond de energie- 
efficiëntiemaatregelen? Roep de hulp in van 
de dienst Facilitator Duurzame Gebouwen via 
facilitator@leefmilieu.brussels of telefonisch op 
het nummer 0800 / 85 775.

Om exact te bepalen of de PLAGE-re-
glementering voor uw gebouwenpark 
geldt, kunt u de oppervlakten van uw 
gebouwenpark berekenen volgens het 
PLAGE-protocol (hoofdstuk 3.2.2.2. Bepa-
ling van de PLAGE-drempel).

Het PLAGE-protocol als leidraad
De volledige PLAGE-reglementering is 
samengevat en wordt toegelicht in het 
methodologisch protocol. Dit document 
bevat een gedetailleerde beschrijving van 
de regels en de praktische toepassing van 
de reglementering. U vindt er alle infor-
matie die u nodig hebt voor elke fase van 

de PLAGE-cyclus. Het protocol wordt 
momenteel uitgewerkt en geleidelijk aan-
gevuld tot aan de inwerkingtreding van het 
PLAGE-besluit op 1 juli 2019.

De volledige PLAGE-
reglementering is 
samengevat en wordt 
toegelicht in het 
methodologisch protocol.

Uw PLAGE-doelstelling berekenen  
De PLAGE-doe ls te l l i ng  van  uw 
gebouwenpark wordt berekend op basis 
van de initiële energieprestatie van elk van 
uw gebouwen met een oppervlakte van 
meer dan 250 m². Hoe energie-efficiën-
ter uw gebouwenpark is, hoe lager uw 
PLAGE-doelstelling bijgevolg zal zijn, en 
omgekeerd.

Om de individuele doelstellingen voor 
elk gebouw te berekenen, moet u reke-
ning houden met hun reëel verbruik, hun 
oppervlakte en het gebruik dat ervan 
wordt gemaakt (kantoren, school, sport-
zaal...). Aan elk type gebruik wordt een 
specifieke inspanningsschaal toegewezen.  
Er worden 13 types gebruik en dus 13 
inspanningsschalen gedefinieerd.

Alleen de totale doelstelling die voor het 
gebouwenpark werd bepaald, is bindend. 

Aan de hand van deze methode kan de orga-
nisatie vrij beslissen welke acties ze in het 
kader van een PLAGE-cyclus gaat onderne-
men in de gebouwen van haar keuze.

Een goed begin voor uw PLAGE
Op 1 juli 2019 start de identificatie-
fase waarin u een contactpersoon, de 
PLAGE-coördinator, moet aanstellen. 
Binnen de 12 maanden, dus voor  
30 juni 2020, moet u zijn of haar contact- 
gegevens en de gegevens betreffende uw 
gebouwenpark doorgeven.

Uw PLAGE-coördinator moet over een 
opleidingsattest energiebeheer beschikken 
(energieverantwoordelijke) of een attest van 
een gelijkwaardige certificerende opleiding, 
of moet erkend zijn als energieauditeur voor 
milieuvergunningen.

Leefmilieu Brussel organiseert regelma-
tig 3-daagse opleidingen energiebeheer 
(energieverantwoordelijke). Bekijk de 
opleidingskalender en plan nu al de 
opleiding voor uw PLAGE-coördinator! 
Opgelet, het aantal plaatsen per oplei-
dingscyclus is beperkt.

Het PLAGE-proces en de verschillende 
fasen en actoren vindt u in de overzichts-
tabel - PLAGE-reglementering. 

https://leefmilieu.brussels/themas/energie/plage/een-plage-voor-grote-gebouwenparken
http://leefmilieu.brussels/PLAGE/boom
mailto:plage%40leefmilieu.brussels?subject=
mailto:facilitator%40leefmilieu.brussels?subject=
https://leefmilieu.brussels/guichet/seminaires-et-formations
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PLAGE_Synoptique_NL.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PLAGE_Synoptique_NL.pdf
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De bodempremies:  
veel voordeliger
BODEM

Het nieuwe besluit “Bodempremies” dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onlangs heeft goedgekeurd, verhoogt de 
steun aan particulieren en bedrijven voor het onderzoek en de behandeling van een terrein dat verontreinigd is of waarvan 
wordt vermoed dat het verontreinigd is. Voortaan dekt de financiële steun de volledige kost van de bodemonderzoeken. 
De terugbetalingsplafonds voor de behandelingswerken werden eveneens opgetrokken.

Uit de inventaris van de bodemtoestand blijkt dat 18,6 % van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(mogelijk) is aangetast door bodemverontreiniging. Tachtig procent van die verontreiniging is weesverontreiniging, name-
lijk verontreiniging waarbij de verantwoordelijke onbekend of onvermogend is. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 
bijgevolg beslist financiële steun toe te kennen aan particulieren en bedrijven die hiermee worden geconfronteerd, om hen 
in staat te stellen hun verplichtingen inzake bodemonderzoek en sanering na te komen.

Concreet werden het percentage kosten dat door de premies wordt gedekt en de plafonds van de premies verhoogd.

Meer informatie:
leefmilieu.brussels/bodempremies

Contact:
bodeminfosol@leefmilieu.brussels

Premies voor bodemonderzoeken
Voortaan zijn de kosten van de bodem- 
onderzoeken volledig gedekt voor alle 
natuurlijke en rechtspersonen die de pre-
mie aanvragen. Ook de plafonds van de 
premies voor verkennend bodemonder- 
zoek en de gedetailleerde onderzoeken 
werden verhoogd. Voor elk type onderzoek 
worden de plafonds verdeeld om kleine en 
grote bodemonderzoeken eerlijker te dek-
ken. Samengevat wordt voortaan rekening 
gehouden met het aantal boringen voor 
de verkennende bodemonderzoeken en 

Voortaan zijn de kosten  
van de bodemonderzoeken 
volledig gedekt voor 
alle natuurlijke en 
rechtspersonen die  
de premie aanvragen.

de gedetailleerde onderzoeken, met pre-
mies die variëren van 3.500 tot 7.000 EUR. 
Voor de risico-onderzoeken wordt reke-
ning gehouden met de oppervlakte van 
het onderzochte terrein en bedragen de 
premies 2.600 tot 5.700 EUR.

Premies voor de behandeling
Voor de behandelingswerken van bodem-
verontreiniging werden de plafonds 
aanzienlijk verhoogd. Ze bedragen voor-
taan 90.000 EUR voor natuurlijke personen 
en 60.000 EUR voor rechtspersonen.

Toekenningsvoorwaarden 
De toekenningsvoorwaarden voor de pre-
mies zijn onveranderd gebleven: er moet 
weesverontreiniging zijn en er moeten 
onderzoeken of behandelingswerken zijn 
uitgevoerd die werden aangegeven in over- 
eenstemming met de bodemordonnantie.

Ook de aanvraagprocedure voor de pre-
mie is onveranderd gebleven. U dient 
enkel het aanvraagformulier in te vullen 
en het via e-mail te versturen naar  
bodeminfosol@leefmilieu.brussels of per 
post naar Leefmilieu Brussel, Havenlaan  
86 C, 1000 Brussel, met een kopie van 
uw identiteitskaart en de facturen en beta-
lingsbewijzen die betrekking hebben op 
de aanvraag.

https://leefmilieu.brussels/themas/bodem/de-financiele-steunmaatregelen/de-bodempremies?view_pro=1&view_school=1
mailto:bodeminfosol%40leefmilieu.brussels?subject=
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Aankoopcentrale voor bodemonderzoeken:  
een goede zet
BODEM

In november 2017 heeft Leefmilieu Brussel een aankoopcentrale opgericht om overheidsinstellingen te helpen hun  
verplichtingen inzake bodemonderzoek na te komen. Wat is het resultaat na een jaar?

Omdat sommige instellingen problemen hadden met het opstellen van hun bestekken wanneer ze werden geconfronteerd 
met de verplichting een bodemonderzoek uit te voeren in overeenstemming met de bodemordonnantie, heeft Leefmilieu 
Brussel een overheidsopdracht gelanceerd die door elke overheidsinstelling kan worden gebruikt. Deze opdracht werd 
gegund aan vier erkende gespecialiseerde bureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het Brussels grondgebied 
onder elkaar verdelen. 

In de praktijk moet een geïnteresseerde overheidsinstelling enkel een conventie ondertekenen met Leefmilieu Brussel 
en het aangestelde bodemonderzoeksbureau. Door deel te nemen aan de centrale hoeft de betrokken instelling geen 
overheidsopdracht te lanceren, profiteert ze van de concurrentiële prijzen die werden onderhandeld, en kan ze met een 
studiebureau samenwerken op basis van een duidelijke en gedetailleerde conventie.

Wat is het resultaat?
Na een jaar is het tijd om een eerste 
balans op te maken van de aankoopcen-
trale. Een vijftiental instellingen maakt 
gebruik van de centrale. Het gaat onder 
meer om gemeentebesturen, gewestelij- 
ke overheidsdiensten, een universiteit, en 
Brusselse overheidsinstellingen. In een 
jaar tijd hebben de vier studiebureaus die 
voor de aankoopcentrale werken tientallen 
bodemonderzoeken uitgevoerd. Dat zijn 
tientallen bestekken die onze aangeslote-
nen niet hoefden op te stellen. Het totale 
bedrag van de onderzoeken die werden 

uitgevoerd in het kader van de centrale 
bedraagt meer dan 500.000 EUR. 

Alle overheidsinstellingen die bij de cen-
trale zijn aangesloten, zijn het eens over 
de goede werking ervan en de adminis-
tratieve vereenvoudiging die ze biedt. 
Onze aankopers winnen tijd, profiteren 
van de expertise van Leefmilieu Brussel 
inzake bodemverontreiniging, genieten van 
rechtszekerheid dankzij de ondertekening 
van de conventie, en vermijden heel wat 
kopzorgen. Nieuwe overheidsinstellin-
gen die met bodemonderzoeken worden 

Meer info:
leefmilieu.brussels/opdrachtencentrale

Een bodemonderzoek nodig? Doe mee met onze aankoopcentrale.

geconfronteerd, hebben nu al te kennen 
gegeven te willen aansluiten bij de aan-
koopcentrale. 

In 2019 wordt de centrale overigens aange-
past en worden er nieuwe posten in het 
kwantabestek opgenomen. In de centrale 
worden bijvoorbeeld ook landbouwana-
lyses opgenomen die noodzakelijk zijn voor 
stadsmoestuinen. Nog een goede reden 
om u bij de centrale aan te sluiten!

https://leefmilieu.brussels/news/op-zoek-naar-een-bodemverontreinigingsdeskundige-doe-een-beroep-op-de-opdrachtencentrale
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Een nieuw project voor een activiteit? Een nieuwe procedure.

De activiteiten, voorzieningen of producten die een impact kunnen hebben op 
het milieu en op de omgeving, zijn opgenomen in een lijst en worden in het 
algemeen “ingedeelde inrichtingen” genoemd. Ongeacht waarvoor u deze 
inrichtingen gebruikt, als ze in de lijst van ingedeelde inrichtingen zijn opgeno-
men, hebt u een milieuvergunning nodig of moet u aangifte doen om de activiteit 
uit te voeren of om de voorzieningen of producten op te slaan of te gebruiken.

Wat bepaalt de nieuwe ordonnantie betreffende milieuvergunningen die in 
werking treedt op 19 april 2019 voor nieuwe milieuvergunningsaanvragen en 
nieuwe aangiften (project of regularisatie)? In dit artikel overlopen we de nieuwe 
vereisten voor de vergunningen van klasse 1A, 1B en 2, het wijzigen van de 
plannen tijdens de onderzoeksfase van het dossier, de aangiften, de uitvoering 
van de milieuvergunningen en van de aangiften.

Nieuwe aanvraag milieuvergunning  
en nieuwe aangifte
MILIEUVERGUNNING

I.  Milieuvergunningen  
van klasse 1A en klasse 1B 

1. Procedure
De inhoud van het aanvraagdossier  
wordt gewijzigd:

•  De plannen mogen maximaal in 
A3-formaat zijn opgemaakt maar 
moeten leesbaar blijven: een oplos-
sing om aan deze voorwaarde te 
voldoen, is een overzichtsplan indie-
nen en detailplannen die inzoomen 
op een gedeelte van het plan of de 
installatie. 

•  Het advies van de DBDMH moet niet 
meer bij het aanvraagdossier worden 
gevoegd. Leefmilieu Brussel zal het 
opvragen op het ogenblik dat het 

dossier volledig is verklaard.  

•  De inhoud van de voorbereidende 
nota voor de effectenstudie werd 
lichtjes gewijzigd om ze aan te passen 
aan de nieuwe Europese verplichtin-
gen. Er werd een bijlage 2 aan de OMV 
toegevoegd met de gedetailleerde 
informatie die in de voorbereidende 
nota moet worden vermeld. 

Waar moet u de aanvraag indienen?

•  Bij Leefmilieu Brussel als het niet gaat 
om een gemengd project.

•  Bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed 
(voorheen Brussel Stedelijke Ontwik-
keling) als het om een gemengd 
project gaat.

Wat zijn de behandelingstermijnen voor de 
aanvragen?

•  Het dossier wordt volledig of onvolledig 
verklaard binnen de 45 dagen na ont-
vangst van de aanvraag of de aanvullingen.

•  Het besluit van de Regering zal een 
modelbestek voor de effectenstudies 
voorzien, er zal dus geen openbaar 
onderzoek meer zijn van het specifieke 
bestek van het dossier.  

•  Wanneer het dossier volledig is, stuurt 
Leefmilieu Brussel een adviesaanvraag 
naar de DBDMH, die 60 dagen de tijd 
heeft om zijn advies te formuleren. 

•  De overlegcommissie en het college 
van burgemeester en schepenen heb-
ben na het afsluiten van het openbaar 
onderzoek 45 dagen de tijd om hun 
advies te formuleren.

•  De effectenstudie mag maximaal 6 
maanden in beslag nemen, behou-
dens uitzonderlijke omstandigheden. 
In dat geval wordt de termijn voor de 
aflevering van de vergunning verhoogd 
in verhouding tot de verlenging van de 
duur van de effectenstudie.

2. Inhoud van de effectenstudie 
•  Een besluit van de Regering zal een 

modelbestek voor de effectenstudies 
voorzien.

•  Bij het opstellen van de effectenstudie 
mag de studiegelastigde de informa-
tie uit een vorige effectenbeoordeling 
(effectenstudie of -verslag) gebruiken.

•  De inhoud van de effectenstudie werd 
lichtjes gewijzigd om ze aan te passen 
aan de nieuwe Europese verplichtin-
gen. De te bezorgen informatie wordt 
beschreven in bijlage 2 van de OMV.



6

LE
EF

M
IL

IE
U

 B
R

U
S

S
EL

 N
EW

S
 /

 D
EC

EM
B

ER
 2

01
8 

- 
JA

N
U

A
R

I -
 F

EB
R

U
A

R
I 2

01
9

3.  Wijziging van de lijst van ingedeelde 
inrichtingen van klasse 1A

De indelingsdrempel voor de produc-
tie van gietijzer (primaire of secundaire 
smelting), wordt 2,5 ton per uur.

De rubrieken betreffende de produc-
tie, winning en behandeling van asbest 
werden samengevoegd. Er is geen mini-
mumdrempel meer.

De geïntegreerde chemische inrich-
tingen omvatten voortaan ook het 
vervaardigen op industriële schaal van 
stoffen door biologische transformatie.

De rubrieken betreffende de grondwa-
terwinningen werden samengevoegd.

De rubrieken betreffende de overdekte 
parkings en de parkings in open lucht 
werden samengevoegd. De drempel 
bedraagt voortaan 400 plaatsen. 

De opslagplaatsen voor handelsbu-
taan en -propaan (of hun mengsels) 
en andere gassen worden voortaan 
in dezelfde rubriek ondergebracht. De 
indelingsdrempel bedraagt meer dan 
1.000.000 liter. 

II. Milieuvergunning van klasse 1B

De bepalingen voor de milieuvergunning van 
klasse 1B zijn identiek aan die voor de milieu-
vergunning van klasse 1A, met dit verschil:
•  De auteur van het effectenrapport 

moet in het effectenrapport vermelden 
dat hij bevoegd is om het op te stellen.

•  De duur van het openbaar onderzoek 
bedraagt 30 dagen (in plaats van  
15 dagen).

1 Ter herinnering, een vergunning is “openbaar” als ze betrekking heeft op: 
 · Een ingedeelde inrichting geëxploiteerd door een publiekrechtelijke rechtspersoon; 
 ·  Een ingedeelde inrichting gelegen in een gebouw dat als erfgoed is geklasseerd of waarvan de beschermingsprocedure loopt, of in een gebouw dat 

op de bewaarlijst van het erfgoed staat of waarvoor de inschrijvingsprocedure loopt;
 · Een inrichting van openbaar nut.

III. Milieuvergunning klasse 2 

1. “Openbare” vergunningen1 
•  De aanvragen worden ingediend bij 

Leefmilieu Brussel.
•  Het dossier wordt volledig of onvolle-

dig verklaard binnen de 20 dagen na 
ontvangst van de aanvraag of de 
aanvullingen.

•  Wanneer het dossier volledig is, stuurt 
Leefmilieu Brussel een adviesaan-
vraag naar de DBDMH, die 30 dagen 
de tijd heeft om zijn advies te formule-
ren. Indien het advies na deze termijn 
wordt verstrekt, wordt de termijn voor 
de aflevering van de milieuvergunning 
verlengd met het aantal dagen vertra-
ging van het advies van de DBDMH.  

•  De termijn voor de aflevering van 
de milieuvergunning is 60 dagen  
(ongewijzigd).

2. In de andere gevallen
•  Voor andere dan openbare vergun-

ningen zijn dezelfde bepalingen van 
toepassing, met dit verschil dat de 
aanvragen worden ingediend bij de 
gemeente waar het project wordt 
uitgevoerd. De gemeente heeft 
bovendien slechts 10 dagen de  
tijd om het dossier volledig of onvolle-

dig te verklaren na de ontvangst van 
de aanvullingen.

IV.  Wijziging van de plannen tijdens  
de onderzoeksfase van het dossier

1. Milieu
Leefmilieu Brussel (of de gemeente als zij de 
milieuvergunning beheert) kan voorwaarden 
opleggen die tot gevolg hebben dat de aan-
vraag moet worden gewijzigd. Als het om 
een aanzienlijke wijziging gaat, moeten de 
onderzoekshandelingen opnieuw worden 
uitgevoerd. Er is een opschorting van de 
afleveringstermijn voor de milieuvergunning 
voorzien gedurende de tijd dat de onder- 
zoekshandelingen worden overgedaan. 

2. Stedenbouw
Deze wijziging heeft enkel betrekking op 
gemengde projecten. Wanneer Leefmilieu 
Brussel op de hoogte wordt gebracht van 
de indiening van gewijzigde plannen bij een 
stedenbouwkundige vergunning, zal de 
procedure voor de aflevering van de milieu-
vergunning worden opgeschort. Leefmilieu 
Brussel kan aanvullende informatie vragen 
als de wijzigingen in de stedenbouwkun-
dige vergunning een impact hebben op 
de ingedeelde inrichtingen of op de milieu- 
effecten van het project. 
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Meer info:
leefmilieu.brussels/novergunningen
Contact: 
permit@leefmilieu.brussels

Wij helpen u

Leefmilieu Brussel organiseert begin 2019 een 
informatiesessie en een colloquium over de 
nieuwe ordonnantie betreffende de milieuver-
gunningen:

•	 	De	informatiesessie	vindt	plaats	op	28	februari	
2019 en is in de eerste plaats bestemd voor 
de overheidsdiensten en de professionals 
die actief zijn in de sector van de milieuver-
gunningen. Tijdens deze sessie worden de 
wijzigingen als gevolg van de nieuwe ordon-
nantie	betreffende	de	milieuvergunningen	
uitvoerig besproken. 

•	 	Het	colloquium	vindt	plaats	op	14	maart	en	is	
bestemd voor alle professionals.  
Het heeft tot doel de grote wijzigingen als 
gevolg van de nieuwe ordonnantie voor 
te stellen en de tools die de aanvrager ter 
beschikking staan om zijn milieuvergunning-
saanvraag te beheren. 

•	 	Om	u	in	te	schrijven	voor	deze	evenementen	
en op de hoogte te blijven op het vlak van 
leefmilieu, kunt u zich inschrijven voor onze 
nieuwsbrief voor professionals.

V. Aangiften

De behandelingstermijn voor aangiften 
werd niet gewijzigd. Ter herinnering, de 
bevoegde overheid heeft na de indie-
ning 20 dagen de tijd om vast te stellen 
of de aangifte volledig of onvolledig is, en  
10 dagen na de ontvangst van aanvullingen 
om ze volledig of onvolledig te verklaren. 
Nieuw is het gevolg van de overschrijding 
van de behandelingstermijn van de aan-
gifte. Als de uitbater na het verstrijken van 
de termijn geen ontvangstbewijs voor het 
volledige dossier heeft ontvangen, kan hij 
een herinnering sturen aan de bevoegde 
overheid. Die beschikt dan over een nieuwe 
termijn van 10 dagen om het dossier te 
behandelen. Het gaat om een richttermijn: 
zolang de uitbater het ontvangstbewijs voor 
het volledige dossier niet heeft ontvangen, 
kan de uitbating niet worden aangevat.

VI.  Uitvoering van de milieuvergunnin-
gen en de aangiften

De bepalingen betreffende de uitvoering 
werden licht gewijzigd:

•  Ze gelden voor de milieuvergunningen 
en de aangiften.

•  De uitvoeringstermijn bedraagt 3 jaar 
vanaf de kennisgeving van de defini-
tieve beslissing. 

Een beroep voor de Raad van State schort 
de uitvoeringstermijn van de milieuvergun-
ning van rechtswege op. In geval van een 
gemengd project leidt de verlenging van de 
uitvoeringstermijn van de stedenbouwkun-
dige vergunning van rechtswege tot de 
verlenging van de uitvoeringstermijn van 
de milieuvergunning, en omgekeerd.

Onderwerp Juridische aard
Datum 
(bekendma-
king/publicatie)

Inhoud

Lucht Ordonnantie van 31/05/2018,  
BS van 08/06/2018

houdende instemming met de wijziging aan het Protocol bij het Verdrag van 13 november 1979 betref-
fende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, gedaan op 
13 december 2012 te Genève.

Lucht Ordonnantie van 31/05/2018,  
BS van 08/06/2018

houdende instemming met de wijziging aan het Protocol bij het Verdrag van 13 november 1979 
betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische 
polluenten, gedaan op 18 december 2009 te Genève.

Water Besluit van de Regering van 26/04/2018,  
BS van 12/06/2018 tot wijziging van diverse besluiten inzake tarieven in de watersector.

Dieren Besluit van de Regering van 31/05/2018,  
BS van 13/06/2018

houdende een wijziging van het besluit van 27 oktober 2016 houdende de benoeming van de leden van 
de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor 
Dierenwelzijn.

Dieren Besluit van de Regering van 31/05/2018,  
BS van 13/06/2018

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

Bodem Besluit van de Regering van 29/03/2018,  
BS van 15/06/2018

tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheersvoorstel, van het saneringsvoorstel, van de 
aangifte voorafgaand aan de behandeling van beperkte duur, en van de modaliteiten van aanplakking en 
van beroep voor de behandeling van beperkte duur. – Erratum.

Stedenbouw Besluit van de Regering van 03/05/2018,  
BS van 18/06/2018

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende 
de overlegcommissies. - Erratum.

Brand Ordonnantie van 14/06/2018,  
BS van 22/06/2018

tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.

Landbouw Ministerieel besluit van 18/06/2018,  
BS van 22/06/2018

tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 
2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en 
groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.

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

http://leefmilieu.brussels/novergunningen
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Mobiliteit Besluit van de Regering van 14/06/2018,  
BS van 27/06/2018

tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen voor wat betreft de maximaal toegelaten massa en massa's over 
de assen van de voertuigen die gebruikmaken van de openbare wegen.

Energie Besluit van de Regering van 14/06/2018,  
BS van 29/06/2018 betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie.

Mobiliteit Besluit van de 
Regering

van 31/05/2018,  
BS van 02/07/2018

tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer over de weg of per spoor 
van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

GGO's Besluit van de Regering van 11/07/2014,  
BS van 04/07/2018

houdende uitvoering van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de co-existentie van genetisch 
gemodificeerde teelten met gangbare en biologische teelten.

Mobiliteit Ministerieel besluit van 28/06/2018,  
BS van 04/07/2018

tot vaststelling van het aanvullend reglement betreffende de signalisatie van de lage-emissiezones in de 
zin van artikel 2.63 en 71.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Landbouw Ministerieel besluit van 18/06/2018,  
BS van 06/07/2018

tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met 
de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de 
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze mate-
rialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende 
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde 
gewassen.

Klimaat Ordonnantie van 24/05/2018,  
BS van 12/07/2018

houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de federale Staat, 
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling 
van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.

Mobiliteit Besluit van de Regering van 24/05/2018,  
BS van 20/07/2018

tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de tech-
nische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen, wat betreft de voorwaarden voor de technische dienst laatste fase.

Mobiliteit Besluit van de Regering van 28/06/2018,  
BS van 20/07/2018

tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaar-
den en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in 
het verkeer gebrachte voertuigen.

Bouwplaatsen Besluit van de Regering van 12/07/2018,  
BS van 23/07/2018

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2012 betreffende 
de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen opgericht bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende 
de bouwplaatsen op de openbare weg en houdende de benoeming van haar leden.

Labels Ordonnantie van 12/07/2018,  
BS van 24/07/2018

houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de uitvoering 
van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 
inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuau-
ditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 
2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie.

Mobiliteit Besluit van de Regering van 19/07/2018,  
BS van 30/07/2018

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 
betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van 
goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet.

Energie Besluit van de Regering van 21/06/2018,  
BS van 03/08/2018

betreffende de controle en het onderhoud van verwarmings- en klimaatregelingssystemen en betref-
fende de erkenning van de personen die deze handelingen uitvoeren.

Energie Besluit van de Regering van 21/06/2018,  
BS van 03/08/2018

betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen van gebouwen geldende 
EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode.

Mobiliteit Besluit van de Regering van 19/07/2018,  
BS van 03/08/2018

betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschre-
ven zijn in België of het buitenland.

Bodem Besluit van de Regering van 12/07/2018,  
BS van 06/08/2018

betreffende de toekenning van premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswer-
ken van weesverontreiniging.

Afval Milieuovereenkomst van 28/06/2018,  
BS van 10/08/2018 betreffende de afgedankte voertuigen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. – Raadpleging.

Afval Milieuovereenkomst van 05/07/2018,  
BS van 10/08/2018 betreffende afgedankte batterijen en accu's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. – Raadpleging.

Afval Milieuovereenkomst van 28/06/2018,  
BS van 31/08/2018 betreffende de terugnameplicht voor afvalolie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. – Raadpleging.

Afval Milieuovereenkomst van 05/07/2018,  
BS van 31/08/2018

inzake tractiebatterijen voor hybride en elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - 
Raadpleging.

Natuur Ordonnantie van 12/07/2018,  
BS van 10/09/2018

houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2018 tussen het Vlaams 
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de 
Stichting Zoniënwoud.

Energie Ordonnantie van 23/07/2018,  
BS van 20/09/2018

tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie 
van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en 
elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 
houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Mobiliteit Ministerieel besluit van 13/09/2018,  
BS van 20/09/2018

tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone.

Leefmilieu Brussel News is een driemaandelijkse uitgave van Leefmilieu Brussel voor professionals.

Redactie:	Frédérique	Bouras

Lay-out: Green Pepper Agency - www.greenpepper.agency

Leescomité: Isabelle Degraeve, Sylvie Clara, Julie Hairson.

V. U.: F. Fontaine en B. Dewulf - Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel

Fotokrediet :

Gedrukt met plantaardige inkt op gerecycleerd papier

Sommige	teksten	van	deze	publicatie	hebben	tot	doel	wetteksten	te	duiden.	Om	de	ware	juridische	
toedracht te kennen van deze teksten, verwijzen wij u naar het Belgisch Staatsblad.
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