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Gratis hulpmiddelen om
uw energiebeheer te
verbeteren
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Gratis hulpmiddelen om uw
energiebeheer te verbeteren
ENERGIE EN DUURZAME GEBOUWEN

Nieuwe regelgeving
voor stormbekkens

U wilt de energieprestaties van uw gebouw evalueren, uw energieverbruik verminderen of uw medewerkers aanmoedigen om de juiste gewoonten aan te nemen?
Leefmilieu Brussel biedt u een reeks gratis en op maat gemaakte hulpmiddelen
aan. Die stellen u in staat om een professioneel energiebeheer te voeren. Zo zet

Voor een duurzaam
beheer van Brusselse
bodems

u zich op weg naar het ‘Label Ecodynamische Onderneming’!
Het EnergiePack en investeringssteun

Neem een goede start met gratis professioneel advies! Het EnergiePack, een initiatief van
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Milieuvergunningen:
vereenvoudigde
procedures om het u
gemakkelijker te maken!

Leefmilieu Brussel, stelt kmo's en de social/non-profitsector in staat om te profiteren van
gratis energiecoaching. Het wordt georganiseerd door de federaties UCM en Comeos voor
kleine en middelgrote ondernemingen tot 250 vte's, en door Bruxeo en Santhea voor de
social/non-profitsector. Dankzij het EnergiePack krijgt u een gratis diagnose en beheer- en
investeringsadvies om uw energieverbruik te verminderen. U kunt zelfs, onder bepaalde
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Lancering van Brudaweb,
het rapportageplatform
voor afvalbeheerders

voorwaarden en in aanvulling op de energiepremies, genieten van investeringssteun.
Die kan 30 tot 40 % dekken van de bedragen die in aanmerking komen, tot maximum
€ 15 000 incl. btw per kalenderjaar.
Energieworkshops
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Handelszaken en
horeca: de weg naar
Zero Afval

Gratis, ludiek en op uw maat, dat zijn de Energieworkshops, aangeboden aan elke organisatie die actief is in het Gewest. Zij moedigen iedereen die deelneemt aan om geleidelijk
over te stappen op een rationeel energiegebruik, rekening houdend met zijn of haar situatie.
Ervaren begeleiders bieden deze workshops van ongeveer 2 uur à la carte aan op uw
werkplek. Neem contact op! energieanimaties@leefmilieu.brussels

Good Food Resto-label.
Dien uw dossier in vóór
10 februari

Een leidraad en hulpmiddelen voor PLAGE

Is uw gebouw onderworpen aan de PLAGE-regeling, het Plan voor Lokale Actie voor het
Gebruik van Energie? Of wilt u er vrijwillig aan deelnemen? U hebt in ieder geval gratis toe-
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gang tot een leidraad, hulpmiddelen en instrumenten voor beheer en besluitvorming. Die

Nieuwe wetgeving

bieden u volledige autonomie: stel zelf een lijst op van deskundigen, richt een energieteam
op, maak de gebruikers van het gebouw bewust, stel een technisch en energiekadaster
op, werk een actieplan uit, voer het uit en volg uw verbruik op.

Meer info?
Meer tools voor milieumanagement vindt u op de site leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie
en de site van het ‘Label Ecodynamische Onderneming’: ecodyn.brussels.

Nieuwe regelgeving voor
stormbekkens
VERGUNNINGEN

Hebt u een stormbekken met een opvangcapaciteit van minstens 10 m³, of bent u van plan er een aan te leggen? Dan valt
u onder de nieuwe regelgeving die op 1 september 2019 in werking is getreden. Een kort overzicht van de wijzigingen om
rekening mee te houden.

Beter beheer van het overstromingsrisico		

Stormbekkens zijn tijdelijke opslagsystemen bij hevige regenval. Ze spelen een belangrijke rol in het voorkomen van overstromingsrisico's en vervuiling door verzadiging van
de riolering. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft honderden stormbekkens op zijn
grondgebied, zonder een duidelijk zicht op de ligging en de goede werking ervan, aangezien er geen enkele milieuaangifte vereist was voor stormbekkens.
Voortaan een ingedeelde inrichting

Dit is de belangrijkste wijziging die is ingevoerd door de nieuwe regelgeving die op 1 september 2019 in werking trad: stormbekkens worden voortaan beschouwd als ingedeelde
inrichtingen. De nieuwe regelgeving is van toepassing op (ondergrondse en bovengrondse)

Stormbekkens, voortaan
ingedeelde inrichtingen

stormbekkens met kunstmatige wanden en met een opvangcapaciteit voor regenwater van
10 m³ of meer. Ze zijn bedoeld om het regenwater tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te slaan
en het later met een gecontroleerd debiet af te voeren. De nieuwe regelgeving heeft geen
betrekking op de meeste "alternatieve" regenwaterbeheersystemen (over het algemeen
in openlucht en begroeid), noch op reservoirs die strikt ontworpen zijn om regenwater
te recupereren en te hergebruiken, noch op infrastructuur voor de opslag van stedelijk
afvalwater (zoals de stormbekkens van de BMWB en VIVAQUA).
Onderworpen aan een milieuaangifte

De stormbekkens waarop de nieuwe regelgeving van toepassing is, zijn nu onderworpen
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aan een milieuaangifte. Die moet voorafgaand plaatsvinden voor alle nieuwe inrichtingen.
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Voor alle inrichtingen van vóór 1 september 2019 moet ze tegen 1 maart 2020 gedaan
worden. Omdat de stormbekkens inrichtingen van klasse 3 zijn, moet u zich wenden tot
de gemeente, tenzij het project ook betrekking heeft op andere ingedeelde inrichtingen
die onder de bevoegdheid van Leefmilieu Brussel vallen. Als u voor deze inrichting een
milieuvergunning heeft, moet u zich wenden tot de instantie die deze heeft afgeleverd, om
uw vergunning aan te passen en uw stormbekken aan te geven.
Installatie- en gebruiksvoorwaarden			

Zonder dat dit afbreuk doet aan de stedenbouwkundige regels die met name betrekking
hebben op de dimensionering en het lekdebiet, geeft het besluit instructies voor de installatie, het onderhoud en de controle van de stormbekkens. Voor stormbekkens met
een capaciteit van ≥ 25 m3 gelden aanvullende eisen, waaronder een controlesysteem
op afstand. Het besluit stelt ook regelmatig onderhoud van de stormbekkens verplicht,
waarbij de aanwijzingen van de ontwerper of de installateur moeten worden opgevolgd, en
periodieke controles om de 5 jaar, naast de controle van nieuwe inrichtingen. Afhankelijk
van de afvoer van het stormbekken voert VIVAQUA of Leefmilieu Brussel deze controles uit.

Meer info? bit.ly/stormbekkens
Contact: eau_water@leefmilieu.brussels

Stormbekkens die onder
de nieuwe voorschriften
vallen, zijn onderworpen
aan een milieurapportageverplichting.

Voor een duurzaam beheer
van Brusselse bodems
BODEM

Bodems zijn van cruciaal belang voor het behoud van de ecosystemen. Daarom begint Leefmilieu Brussel een denkoefening
over een globale strategie voor duurzaam beheer en vrijwaring van bodems. Daarbij gaat zij veel verder dan alleen maar
de problematiek van vervuiling. Deze aanpak, momenteel in een verkennende fase, wil op lange termijn het gewestelijk
regelgevend kader ontwikkelen voor de bescherming van dit kwetsbare substraat, dat essentieel is voor het leven en de
levenskwaliteit van de Brusselaars.
Meer dan alleen			

De bodem, een essentiële hulpbron

Meervoudige bedreigingen

De bodemproblematiek is lange tijd

onderdeel van de voedselproductie. Hij speelt

grijpen we hoezeer de bodem onderhe-

bekeken vanuit de essentiële invalshoek

ook een rol in tal van andere milieukwes-

vig kan zijn aan degradatie, die nog wordt

van bescherming tegen de risico's van

ties. In het waterbeheer, bijvoorbeeld, slaat

versterkt door menselijke activiteiten:

contaminatie door chemische verontreini-

de bodem regenwater op en filtert hij het

vervuiling door chemische stoffen, uiteraard,

ging. Dankzij het regionale beleid dat

regenwater dat naar het grondwater sijpelt. In

maar ook verdichting, verzegeling, erosie,

sinds 2005 via de Bodemordonnantie is

de bodem bevinden zich vele voedingsstof-

verzilting of verzuring. Deze processen

ingevoerd, zijn veel percelen intussen met

fen en organismen die nodig zijn voor de

zouden een derde van de Europese

succes gesaneerd. Zo konden ze herbe-

groei van planten, die op hun beurt onmis-

bodems beschadigen.

stemd worden voor nieuwe activiteiten.

baar zijn voor de fauna. De bodem is ook een

Terwijl dit beschermingsbeleid zeker zal

onontbeerlijk onderdeel van het landschap

worden voortgezet en versterkt, is het doel

en het cultureel erfgoed, dat menselijke acti-

nu om, dankzij een bredere aanpak, reke-

viteiten ondersteunt. Ten slotte is de bodem

ning te houden met alle functies van de

de belangrijkste opslagplaats voor koolstof

visie op de bodem en een nieuw plan op te

bodem en ook diverse andere bedreigingen

op aarde, belangrijker dan de biomassa, de

stellen, lanceert Leefmilieu Brussel nu een

te voorkomen.

atmosfeer of het oppervlak van de oceanen.

denkproces. In dat proces wenst ze alle

De bodem is dus een grote troef in de strijd

belanghebbenden te betrekken, professio-

tegen de klimaatverandering.

nelen zowel als burgers. Het doel is dubbel:

contaminatierisico’s

De bodem is niet alleen een onmisbaar

Vanuit dit systemische perspectief be-

Voor een geïntegreerde		

en multidisciplinaire aanpak

Om rekening te houden met deze "brede"

bewustmaking van de problematiek en
de kwaliteit van de Brusselse bodems te
behouden en te verbeteren. Tegen 2024
komt er een nieuwe Bodemordonnantie.

Op de agenda: 2-3 maart 2020
Internationale conferentie Intersoil
"Bodem als oplossing voor de grote milieu-uitdagingen van onze tijd"

De bodem speelt een rol in tal van milieukwesties.

BEL Auditorium, Thurn & Taxis, 1000 Brussel
Georganiseerd door Leefmilieu Brussel en WEBS
Meer informatie op webs-event.com/webs/be/
event/intersoil/
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identificatie van prioritaire maatregelen om
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Milieuvergunningen: vereenvoudigde procedures
om het u gemakkelijker te maken!
VERGUNNINGEN

Kunnen uw activiteiten, installaties of producten een impact hebben op het milieu, de gezondheid en de veiligheid van
de omgeving? Dan hebt u er waarschijnlijk een milieuaangifte of -vergunning voor nodig. Na de eerste wijzigingen van de
ordonnantie betreffende de milieuvergunningen in april 2019, zullen de nieuwe procedures, die op 1 september van kracht
werden, uw werk echt vergemakkelijken.
Vereenvoudigde vergunningsaanvraag

om een melding te doen aan de instantie die

te zitten. En aangezien dit een verlenging is,

Geen verzending meer per aangetekende

uw aangifte heeft geanalyseerd, zonder dat u

en geen nieuwe aanvraag, is een studie of

post! U kunt uw vergunningsaanvraag nu

opnieuw een volledige aangifte hoeft te doen.

een impactrapport niet verplicht. Leefmilieu

per gewone post naar Leefmilieu Brussel of
naar het gemeentebestuur sturen. Leefmilieu

Brussel kan u wel vragen om de effectLangere geldigheid

beoordeling te actualiseren, bijvoorbeeld

Om rekening te houden met de realiteit van

als de locatie veranderd is sinds de afgifte

vergunningsaanvraag per e-mail in te dienen,

de procedure- en werktijden zijn sommige

van uw milieuvergunning.

via de formulieren op de website. De ‘Prak-

geldigheidsperiodes verlengd. Dit is met

tische gids voor milieuvergunningen’ begeleidt

name het geval voor de tijd die nodig is

u online, stap voor stap, door de administra-

om een milieuvergunning voor nog niet

tieve procedures voor de aanvraag, wijziging

bestaande inrichtingen te implementeren.

of verlenging van een milieuvergunning. En het

U hebt nu 3 jaar de tijd, in plaats van 2,

nieuwe dynamische formulier easyPermit geeft

om een significant begin te maken met de

u toegang tot vele online tools om uw dossier

werken. En voor een inrichting waarvan

gemakkelijker samen te stellen.

de exploitatieperiode beperkt is in de tijd,

Brussel biedt u zelfs de mogelijkheid om uw

is de tijdelijke milieuvergunning voortaan
Een aangepaste levertijd

een jaar geldig in plaats van 3 maanden.

Als voor uw activiteit een advies van de Dienst

Een uitzondering zijn de vergunningen voor

voor Brandbestrijding en Dringende Medische

verwijdering van asbest. Die blijven 3 jaar

Hulp (DBDMH) nodig is, moet u dit advies

geldig.

niet langer bij uw aanvraag voegen, behalve
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in het geval van een wijziging van een milieu-
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vergunning. De dossiers worden nu vooraf

De nieuwe lijst van ingedeelde
inrichtingen

De ingedeelde inrichtingen zijn onderverdeeld in 6
oplopende klassen (3, 1C, 1D, 2, 1B en 1A), afhankelijk van de ernst van de impact die zij kunnen
hebben. Hoe groter de mogelijke effecten, hoe
strenger de regelgeving. Voor inrichtingen met een
beperkte impact op het milieu en de omgeving
(3 en 1C) volstaat een eenvoudige aangifte. Voor
de andere inrichtingen is een aanvraag voor een
milieuvergunning nodig. Om mee te evolueren met
veranderende activiteiten en risico's is de lijst van
ingedeelde inrichtingen in april 2019 gewijzigd.
Een lijst die de ingedeelde inrichtingen voor en
na 20 april 2019 vergelijkt kunt u vinden op bit.ly/
wijzigingen-ingedeelde-inrichtingen

Verlenging in plaats van vernieuwing

Tot nu toe kon de milieuvergunning na de

geanalyseerd door de overheid, die het advies

geldigheidsduur van 15 jaar slechts eenmaal

van de brandweer rechtstreeks opvraagt bij de

voor nog eens 15 jaar op een vereenvou-

DBDMH zodra het dossier volledig is verklaard.

digde manier worden verlengd. Als u een

Dit moet een kortere afhandeltijd mogelijk

geklasseerde activiteit zou uitvoeren, zou

maken. Als het advies van de DBDMH op zich

u de hele vergunningsprocedure moeten

laat wachten, wordt de termijn voor het verle-

herhalen, met een nieuw rapport of een

nen van de vergunning automatisch verlengd.

nieuwe impactstudie, afhankelijk van de
omvang van de activiteit. Deze omslachtige

Eenvoudigere wijzigingen voor 		

procedure wordt nu vervangen door een

activiteiten met aangifteplicht

algemene verlenging om de 15 jaar. Daar-

De procedures passen zich aan naarge-

bij wordt gecontroleerd of de technische

lang de evolutie van uw activiteiten. Voor het

voorwaarden of de inrichtingen niet te veel

aanvragen van een wijziging van de exploita-

zijn veranderd. Het dossier moet uiterlijk

tieomstandigheden (zoals het wijzigen van de

een jaar voor het einde van de geldigheids-

uren, het verplaatsen of vervangen van een

duur van uw vergunning worden ingediend.

ketel), het overdragen van uw aangifte aan een

Zo vermijdt u dat u bij het verstrijken van de

andere exploitant of zelfs het stopzetten van

geldigheidsduur van uw vergunning zonder

uw activiteit, bijvoorbeeld, is het nu mogelijk

een beslissing van Leefmilieu Brussel komt

De procedures passen zich aan naargelang
de evolutie van uw activiteiten.

Eén loket voor gemengde projecten

Als uw project voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting ook een stedenbouwkundige vergunning vereist, moet u de procedure voor
gemengde projecten volgen. Tot nu toe werden de twee vergunningaanvragen gelijktijdig bij twee verschillende administraties ingediend.
Voortaan kunt u uw aanvraag voor een milieuvergunning en uw stedenbouwkundige vergunning tegelijkertijd rechtstreeks indienen bij het
speciaal daarvoor bestemde loket van Urban.brussels, het vroegere Brussel Stedenbouw en Erfgoed. In het geval van stedenbouwkundige
wijzigingen in de plannen tijdens het onderzoek van de aanvraag, kan met deze wijzigingen rekening worden gehouden in de milieuvergunningsprocedure. En als u de termijn voor de uitvoering van uw stedenbouwkundige en milieuvergunning moet verlengen, hoeft u
slechts één aanvraag tot verlenging in te dienen bij Urban.brussels. De verlenging van de uitvoeringstermijn van de stedenbouwkundige
vergunning leidt automatisch tot die van de milieuvergunning.

Wie contacteren?
> Hebt u een vraag voordat u een milieuvergunning aanvraagt? Neem contact op met de specialisten van Leefmilieu Brussel: permit@leefmilieu.brussels
> Hebt u een specifieke vraag over uw aanvraag? Neem contact op met de ambtenaar die belast is met uw dossier. Zijn of haar contactgegevens staan in de
informatiebrief die de ontvangst van uw aanvraag bevestigt.
Meer weten?
leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning

Lancering van Brudaweb, het rapportageplatform 		
voor afvalbeheerders
AFVAL

Is uw bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd of erkend voor afvalinzameling, afvalhandel of afvalmakelaarsactiviteiten? Baat u een erkende inzamel- of verwerkingsinrichting van afval uit? Ontdek dan het Brudaweb-platform,
de nieuwe jaarrapporteringstool. Brudaweb vereenvoudigt uw werk en maakt voor Leefmilieu Brussel het beheer van de
informatie over Brussels afval efficiënter.

Administratieve vereenvoudiging

Een gestandaardiseerd en

delijk Gewest over een kaderdecreet inzake

Als professionele afvalverwerker hebt u, op

vereenvoudigd jaarverslag 		

afvalbeheer. Dit decreet, ook wel Brudalex

basis van uw ondernemingsnummer en uw

genoemd, voorziet met name in een geïnte-

activiteiten, een uniek profiel op Brudaweb.

greerd wettelijk kader om de traceerbaarheid

Zo krijgt u toegang tot een gepersona-

van afvalstoffen te garanderen door middel

liseerde zone waar u op elk moment

van jaarlijkse rapportering. Die rapportering

uw jaarverslag opnieuw kunt openen en

is verplicht voor elk bedrijf dat in het Brus-

aanvullen, het bij Leefmilieu Brussel kunt

sels Gewest afval inzamelt, verhandelt of

indienen, een ontvangstbewijs kunt ontvan-

verwerkt. Om het verzamelen en analyse-

gen na de validatie van uw verslag of, bij

ren van gegevens te vergemakkelijken en

problemen, de verzoeken om aanvullende

tegelijkertijd te streven naar "papierloos"

informatie kunt raadplegen. Afhankelijk van

werken, heeft Leefmilieu Brussel het Bru-

uw situatie en uw expertise op het gebied

daweb-platform voor gegevensverzameling

van afvalrapportering kunt u gebruik maken

gelanceerd. Momenteel behandelt Bru-

van een software-wizard of van gestandaar-

daweb de melding van afvalstoffen door

diseerde Excel-formulieren, geschikt voor

inzamelaars, handelaars en makelaars en

de overdracht van een grote hoeveelheid

door exploitanten van een afvalinzamelings-

gegevens. U kunt ook melding maken van

of afvalverwerkingsinstallatie in het Gewest.

een afwezigheid aan activiteiten met betrekking tot afvalinzameling, -verwerking of
-productie.

Zo “papierloos” mogelijk
gegevens verzamelen.

Bent u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
de afvalsector actief als inzamelaar, handelaar of
makelaar, en hebt u nog geen gebruiksprofiel op
Brudaweb?
Contacteer ons via brudaweb@eefmilieu.brussels.
Meer weten?
brudaweb.leefmilieu.brussels/nl
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Sinds 2017 beschikt het Brussels Hoofdste-
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Handelszaken en horeca:
de weg naar Zero Afval
AFVAL

Ontdek de mogelijkheden om uw producten in Zero Afval-stijl aan te bieden.

Steeds meer Brusselaars, ook uw klanten, beseffen hoe belangrijk Zero Afval is. Wilt u zich, als verantwoordelijke van een voedingszaak
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of horecabedrijf, ook engageren op dit gebied? Laat u inspireren door de praktische fiches van Leefmilieu Brussel.
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•

Mijn Zero Afval-voedingszaak:

•

Goede praktijken: ontdek de maatre-

groenten en fruit in bulk, droge voeding

gelen die met succes werden toegepast door

in bulk, brood en broodjes, delicatessen,

de deelnemers aan de projectoproep ‘Zero

kaas, vlees en vleeswaren, vloeibare

Afval Horeca en Voedingszaken’.

levensmiddelen in bulk of met statiegeld
(olie, azijn, wijn, enz.). Ontdek alle mogelijkheden om producten in Zero Afval-stijl
aan te bieden!
•

Mijn Zero Afval-horecabedrijf:

water, grote verpakkingen, statiegeld, zelf
bereide producten, herbruikbare verpakkingen, servies en bestek, alternatieven voor

1ste editie van het Zero Afval Salon voor
Professionals
Na een eerste ervaring in 2018, die op één dag
meer dan 10 000 bezoekers trok, organiseerde
Leefmilieu Brussel dit jaar een nieuwe editie van
het Zero Afval Salon. Deze keer was er een namiddag- en avondprogramma voor professionals. Het
B2B Zero Afval Salon, volledig gewijd aan Zero
Afval-oplossingen voor bedrijven, bracht meer dan
veertig exposanten samen en bood innovatieve
oplossingen in verschillende sectoren, van afvalbeheer tot retail en horeca, logistiek en mobiliteit,
voeding en IT. Op een marketplace en in thematische workshops konden de deelnemers het sterk
groeiende duurzaam en circulair aanbod in het
Brussels Gewest verkennen!
Meer informatie: zeroafvalsalon.brussels/professionals

wegwerpverpakkingen per portie, enz. Bied
Zero Afval-dranken en -gerechten aan!

Meer informatie:
Leefmilieu.brussels > Afval - Grondstof >
Strategie en acties van het Gewest > Projectoproep 2018 Zero Afval Horeca en
Voedingszaken > Zero afval tips voor handelaars
en horeca

Good Food Resto-label.
Dien uw dossier in vóór 10 februari
VOEDING

Staat u aan het hoofd van een restaurant, snackbar, bar of food truck in het Brussels Gewest en zet u zich in voor duurzame
voeding? Biedt u lokale en seizoensgebonden gerechten en vegetarische alternatieven aan? Vermindert u voedselverspilling
en de impact van uw producten? Dien dan vóór 10 februari uw dossier in om het Good Food Resto-label te ontvangen!

Het Good Food Resto-label

Het Good Food Resto-label is in 2015 gelanceerd op initiatief van Leefmilieu Brussel. Het
ondersteunt en beloont Brusselse restaurants die zich inzetten voor duurzame voeding.
Al 55 Brusselse restaurants serveren elk jaar meer dan 900 000 Good Food-maaltijden
en de vraag van de klanten klinkt steeds luider. Met het Good Food Resto-label kunt ook
u zich stapsgewijs inzetten, op basis van 19 criteria, en 1, 2 of 3 koksmutsen krijgen. Het
label is 3 jaar geldig.

Al 55 Brusselse restaurants
serveren elk jaar meer
dan 900 000 Good Foodmaaltijden en de vraag van
de klanten klinkt steeds
luider.

Een echte gemeenschap

Een Good Food Resto-label helpt u niet alleen bij de verdere ontwikkeling van uw aanbod.
Het stelt u ook in staat om deel te nemen aan een echte leergemeenschap, met praktische
hulpmiddelen (zoals een receptengids, een lijst van leveranciers, advies) en thematische
netwerkevenementen.
Uw inzet wordt beloond

Met het label profiteert u ook van de campagnes die Leefmilieu Brussel organiseert om de
restaurants met dit label te promoten. Zo zijn er de Good Food-gids, de Good Food Restogids en de Good Food-ontmoetingen die elk jaar in oktober worden georganiseerd. Uw
klanten kunnen op hun beurt rekenen op kwalitatief hoogwaardige en duurzame voeding.

Dien uw kandidatuur (met dossier)
in vóór 10 februari 2020!

Meer informatie op:
leefmilieu.brussels/goodfoodresto
Contacteer: restogoodfood@leefmilieu.brussels
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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.
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Onderwerp Juridische aard
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Datum

Inhoud

Stedenbouw

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 21/03/2019,
BS van 03/09/2019

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 29 juni 2017 houdende oprichting van
Brussel Stedenbouw & Erfgoed, p. 84076

Stedenbouw

Bericht

BS van 16/09/2019

Bericht van openbaar onderzoek
Het ontwerp van Richtplan van Aanleg "Wet" wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek p.86676

Stedenbouw

Bericht

BS van 27/09/2019

Bericht van openbaar onderzoek
Het ontwerp van Richtplan van Aanleg "Josaphat" wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek p.89334

Stedenbouw

Bericht

BS van 27/09/2019

Bericht van openbaar onderzoek
Het ontwerp van Richtplan van Aanleg "Heyvaert" wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek p.89335

Stedenbouw

Bericht

BS van 27/09/2019

Bericht van openbaar onderzoek. - Erratum p.89336 Het ontwerp van Richtplan van Aanleg "Wet"

Stedenbouw

Bericht

BS van 04/10/2019

Bericht van openbaar onderzoek. - Volgend Richtplan van Aanleg « Delta-Herrmann-Debroux » verordening wordt
onderworpen aan een openbaar onderzoek p.92223

Mobiliteit

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 03/10/2019,
BS van 14/10/2019

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 en het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke
voertuigen p.94018

Werven

Ordonnantie

van 17/10/2019,
BS van 22/10/2019

tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over
ondergrondse kabels, buizen en leidingen p.100161

Stedenbouw

Besluit van
de Brusselse
Hoofdstedelijke
Regering

van 14/11/2019,
BS van
26/11/2019

houdende uitwerking en goedkeuring van de "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2020"
p.108561

Transparantie

Besluit van
de Brusselse
Hoofdstedelijke
Regering

van 21/11/2019,
BS van
29/11/2019

houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest p.109193
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