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Good FoodKetenfacilitator:
een dienst voor
professionals
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Goed dat je van sorteren
nog steeds een prioriteit
maakt!
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Good Food-Ketenfacilitator:
een dienst voor professionals
De vraag naar lokale producten is booming! In Brussel staan veel actoren uit de
voedingssector klaar om op deze trend in te spelen. Om hen daarbij te helpen,
lanceert Leefmilieu Brussel de Good Food-Ketenfacilitator. Deze gratis informatieen begeleidingsdienst wil het Belgische aanbod van voedingsproducten en de
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vraag van Brusselse kantines, winkels, restaurants... op elkaar af te stemmen.

Seminarie: Akoestische
isolatie van collectieve
woningen

Meer dan de helft van de Belgen is voorstander van korte ketens voor hun voeding*. Deze
interesse in lokale producten is door de gezondheidscrisis zelfs nog toegenomen. Een der-
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gelijke markt biedt dus heel wat economisch potentieel voor de voedingssector. Toch moet je

Project Cairgo Bike:
bakfietsen voor
professionals

weten welke B2B-kanalen dergelijke producten aanbieden of verkopen. Daar wil de nieuwe
Ketenfacilitator van Leefmilieu Brussel bij helpen.
Een Ketenfacilitator, voor wie, waarom?
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Circular Event Toolkit:
de gids voor circulaire
evenementen

De Ketenfacilitator richt zich enerzijds tot de Brusselse handelaars, verwerkers, restaurants...
anderzijds tot de Belgische (Brusselse, Waalse en Vlaamse) verwerkers en landbouwers die
een duurzame aanpak hanteren en hun producten lokaal willen aankopen. Deze nieuwe
dienst wil de consumptie van lokale of biologische seizoensproducten stimuleren, het aanbod
in Brussel uitbreiden en de toegang van professionals tot deze producten vergemakkelijken.
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Ecodyn Conference
2021:
een scharnierjaar
RENOLUTION : een
ambitieuze strategie
voor de renovatie van
gebouwen in Brussel
Het jaarlijkse
inspectieprogramma:
wat zijn de prioriteiten
voor 2021?

Een team van experten staat voor je klaar
Ben je professioneel bezig met voeding? Heb je interesse in het aanbod van of de vraag
naar producten in korte ketens? De tweetalige experts van de Ketenfacilitator staan voor
je klaar! Ze helpen je leveranciers te vinden en jouw behoeften in kaart te brengen. Ze
helpen je ook creatieve oplossingen te vinden om een gedeelde logistiek op te zetten met
gelijkaardige spelers, om een project rond korte en ecologische ketens te lanceren, om
jouw producten op de Brusselse markt te verkopen of om synergiën tussen actoren en
projecten tot stand te brengen.
* Zoom over de korte ketens, CBC Bank/Ipsos juli 2017
Meer weten:
Aarzel niet om contact op te nemen: ketenfacilitator@goodfood.brussels – 02 563 49 30
leefmilieu.brussels > Voeding > Van de boer naar het bord > Ketenfacilitator

Gratis Good Food Speeddating
Zin in een tête-à-tête van tien minuten met de Good Food-producent(en) of -leverancier(s) van jouw
keuze? Neem dan deel aan de tweede editie van Good Food Speeddating op 18 oktober 2021 in Brussel.
Dit netwerkevenement is bedoeld voor professionals uit de Food & Beverage sector die op zoek zijn naar
producenten, ambachtslieden en leveranciers die voldoen aan de Good Food-criteria en/of door circlemade worden beschouwd als spelers in de circulaire economie.
Gratis inschrijving vanaf half september:
goodfood.brussels/nl/news/de-good-food-speeddating-terug

Goed dat je van sorteren nog steeds een prioriteit maakt!
AFVAL

Voor een bedrijf is afvalbeheer meer dan een wettelijke verplichting. Het is ook goed voor het milieu en de eigen activiteiten!
Veel handelaars en horecazaken in Brussel hebben dit begrepen. Ontdek deze ambassadeurs via de nieuwe campagne
RECYCLE BXL PRO van Leefmilieu Brussel en Fost Plus.

Respecteer de natuur en wet door te sorteren, en win aan zichtbaarheid!

In Brussel moeten bedrijven verplicht hun afval sorteren en beheren. En toch houden velen
van hen zich niet aan deze verplichtingen, ondanks hun liefde voor de stad. Een trieste
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vaststelling die totaal niet strookt met het collectieve bewustzijn voor de milieu-uitdagingen.
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Het geeft ook een slecht imago aan Brussel, zijn inwoners en bezoekers, maar ook aan
de leveranciers en klanten.
Maak van sorteren een prioriteit!
In het najaar van 2020 zag je op de bussen van de MIVB misschien affiches van handelaars
en restauranthouders die Brusselse professionals aansporen om hun afval te sorteren en
te recycleren. Op de affiches stond “Door te sorteren, respecteren ze de natuur. En ook
de wet”. In september 2021 komt er een vervolg op de campagne RECYCLE BXL PRO,
dit keer met de slogan: “Proficiat dat u van sorteren een prioriteit maakt!”. Met deze actie
willen we elke professional die nog aarzelt om te sorteren, laten zien dat je met een beetje
goede wil gemakkelijk je afval kan beheren. Je hoeft gewoon het voorbeeld te volgen van
de vele handelaars, restauranthouders en ondernemers die nog steeds prioriteit geven aan
sorteren, ondanks de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden. Je kan je ook
laten inspireren door de getuigenissen van de ambassadeurs van de campagne RECYCLE
BXL PRO 2020, en de ervaringen ontdekken van deze Brusselse handelaars en horecazaken die hun wettelijke verplichtingen op het vlak van afval sorteren en beheren nakomen.

RECYCLE BXL PRO
ZET DE SPOTLIGHT
OP BEDRIJVEN DIE
HUN WETTELIJKE
VERPLICHTINGEN
OP HET VLAK VAN
AFVAL SORTEREN EN
BEHEREN NAKOMEN.

Voor deze
professionals
is sorteren
vanzelfsprekend
geworden
AFVAL

Word ambassadeur
Je baat een winkel, restaurant/snackbar of bedrijf in Brussel uit en je hebt van het sorteren en beheren van afval één van je prioriteiten gemaakt? Zet jij je in voor een duurzame
aanpak die het milieu in het Brussels Gewest ten goede komt? Laat het weten aan het
grote publiek en je professionele klanten. Gun jezelf meer visibiliteit en word een van
de nieuwe RECYCLE BXL PRO ambassadeurs. Als ambassadeur word je één van de
gezichten van een gewestelijke promocampagne! Je ontvangt bijvoorbeeld affiches met
daarop een foto van jouw bedrijf of zaak, die je in jouw etalage kan ophangen. De eerste
tien ambassadeurs krijgen ook de kans om zichzelf in de kijker te zetten op reclamebor-

Kruidenier Khalsa

den verspreid over het volledige gewestelijke grondgebied, in gesponsorde berichten op

Al ruim 8 jaar sorteren Singh en zijn echtge-

sociale media of in advertenties in de lokale pers. Interesse?

note het afval van hun kruidenierszaak. Eén

Surf naar recyclebxlpro.be

keer per week haalt een geregistreerde firma
hun afval op. Zowel thuis als in hun zaak
steken ze hun afval in aparte vuilnisbakken.

Meer weten:
Neem contact op met de Facilitator via
recyclepro@leefmilieu.brussels
leefmilieu.brussels > Afval - Grondstof > Afvalbeheer >
De Facilitator bedrijfsafval

Boentje café
“Bij Boentje Café gebruiken we tweedehands en gerecupereerde decoratie en
herbruikbare containers. Potentieel afval
wordt gerecycleerd! Ons koffiedik wordt
bijvoorbeeld gebruikt voor huidscrubs of
als substraat voor het kweken van champignons.”
Restaurant Mille et une nuits
In de keuken was sorteren voor Mehdi de
logica zelve. “Het team was er snel mee
weg, want het is net zoals thuis. Los van het
ophalen, wat 2 keer per week gebeurt door
een geregistreerde firma.” Ook in het restaurant zelf is het effect merkbaar. “Voor onze
klanten is het ook belangrijk om te weten
dat we sorteren en het milieu beschermen”,
vertelt Mehdi.
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De Facilitator bedrijfsafval
Wil je graag je afval beter beheren, en dan vooral minder
afval produceren, beter sorteren en recycleren? Wil je
weten welke verplichtingen op jouw organisatie van
toepassing zijn? Doe dan een beroep op de Facilitator
bedrijfsafval, een nieuwe dienst die producenten van
niet-huishoudelijk afval (bedrijven, winkels, gemeenten,
scholen, sportverenigingen, enz.) helpt en ondersteunt.
De gratis helpdesk staat klaar om al jouw vragen te
beantwoorden en je voorbeelden van goede praktijken,
de juiste tools en relevante contacten aan te reiken.
Daarnaast worden elk jaar tien gratis afvalaudits aangeboden. Tijdens de audit komt de Facilitator ter plaatse
om een diagnose te stellen van de huidige situatie, de
sterke punten, de problemen en de tekortkomingen. Je
krijgt concrete aanwijzingen met persoonlijk advies om
een sorteeroplossing op te zetten, jouw afvalbeheer te
optimaliseren, en/of om de hoeveelheid geproduceerd
afval te verminderen.
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Project Cairgo Bike:
bakfietsen voor professionals
MOBILITEIT

Seminarie:
Akoestische
isolatie van
collectieve
woningen
AKOESTIEK

25% van alle goederen en 50% van de lichte goederen kan geleverd
worden met een bakfiets.

Geluidsoverlast in huis
een realiteit die te vaak wordt genegeerd.

Moet jij je voor je werk in Brussel verplaatsen,

De akoestische isolatie van collectieve

en wil je sneller bij je klanten geraken? Zoek

woningen is een uitdaging voor duurzaam

je alternatieve oplossingen voor de laatste

bouwen. Ben je een bouwprofessional,

kilometers? Dankzij het Cairgo Bike project

architect, projectmanager of aannemer?

ontdek je de meerwaarde van de bakfiets

Schrijf je dan in voor een seminarie van een

en hoe die het midden houdt tussen een

halve dag georganiseerd door Leefmilieu

fiets en een bestelwagen! Fietsen is populair

Brussel op 22/10/21. Op de agenda: aan-

in Brussel, maar de bakfiets is nog steeds

dachtspunten, geluidsisolatietechnieken, te

een weinig bekende optie voor professio-

volgen regels, praktijkvoorbeelden...

nals. Het is nochtans een echte oplossing
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voor bedrijven die het hoofd breken over ‘de
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laatste kilometer’. Met de bakfiets vermijd je
vervuilende emissies en lawaai, en beperk je
de files in de stad. Geïnteresseerde professionals zullen dan ook maar wat blij zijn met
het Cairgo Bike Project. Dit initiatief wil in de
hoofdstad een cultuur van fietstransporten
creëren, en dan vooral onder de bedrijven.
Het voorziet in opleiding, een aankooppremie, het uitlenen of delen van bakfietsen en
aanhangwagens, de aanleg van specifieke
parkeerplaatsen en tests. Momenteel loopt
er een eerste testfase, georganiseerd door
Urbike. Eind 2021 wordt een nieuwe oproep
voor kandidaten gelanceerd. Stay tuned!
Meer weten:
cairgobike.brussels

Het bedrijf Pafitek heeft de bakfiets getest
“Wat een openbaring! Nooit gedacht dat rijden met
een bakfiets zo gemakkelijk zou zijn. Ondanks
zijn lengte van 2,60 meter was het geen enkel
probleem om ermee op fietspaden en in kleine
straatjes te rijden. Wat ook opviel, is hoe voorzichtiger autobestuurders zijn dan bij een gewone
fietser. Bovendien zijn het volume en de laadmogelijkheden indrukwekkend. Ik heb planken van
2,4 m en verfblikken van in totaal meer dan 70 kg
zonder problemen kunnen vervoeren!”

Meer weten:
leefmilieu.brussels > Gebouwen en energie
> Seminaries en opleidingen > Seminaries,
colloquia, sitebezoeken > Komende seminaries
opleidingendubo@leefmilieu.brussels

Circular Event
Toolkit: de gids
voor circulaire
evenementen
CIRCULAIRE ECONOMIE

Ecodyn Conference 2021:
een scharnierjaar
LABEL ECODYNAMISCHE ONDERNEMING
Wat is de toekomst van ecobeheer? Dat was het thema van de Ecodyn Conference 2021 die in juni plaatsvond. Een terugblik op een editie die in het teken
stond van de uitdagingen en perspectieven van ecobeheer en de huldiging van
de laureaten die het label Ecodynamische Onderneming in de wacht sleepten!

De heropstart van de evenementensector
gaat gepaard met een ander goed nieuwtje:
de lancering van de Circular Event Toolkit.
Met deze toolkit organiseer je evenementen
op een totaal andere manier door de principes van de circulaire economie te integreren!

Uitdagingen en vooruitzichten van ecologisch beheer op de agenda
van de Ecodyn 2021-conferentie.

de Belgische evenementensector een duide-

Al meer dan een jaar lang zijn onze werkgewoonten grondig door elkaar geschud. Telewerk

lijke rol te spelen in de ecologische transitie.

nam sterk toe, de digitale consumptie kende een explosie, zakenreizen verdwenen nage-

Om de sector te begeleiden in hun overstap

noeg… Deze soms moeilijke, maar collectief kansrijke veranderingen stonden centraal op de

naar een meer ecologisch model is er nu

jaarlijkse conferentie van het label Ecodynamische Onderneming. Tijdens een panelgesprek

de Circular Event Toolkit. Deze open source

hadden BECI, The Shift project, Mundo-Lab en Partena het over de arbeidsmarkt van de

toolkit zal hen helpen de levensduur en het

toekomst en de milieu-uitdagingen. Dit werd gevolgd door de voorstelling van de nieuwe

gebruik van materialen te verlengen, de hoe-

lichting organisaties die het label Ecodynamische Onderneming mogen dragen. In parallelle

veelheid geproduceerd afval te reduceren en

sessies kwamen de deelnemers meer te weten over goede praktijken op het gebied van

het energieverbruik te verminderen. Meubi-

digitale soberheid, woon-werkverkeer en duurzame herinrichting van werkruimten.

lair, decoratie, catering, locaties, afvalbeheer,
bewegwijzering, goodies en mobiliteit: voor elk
van deze acht thema's is er een uitgebreide
infofiche met de nodige cijfers. Bovendien is er
een fiche met oplossingen om evenementen
van bij het begin circulair te gaan ontwerpen.

Label Ecodynamische Onderneming: waarom jij niet?
Wil jij graag het label Ecodynamische Onderneming behalen? Leefmilieu Brussel kan je hierbij helpen! Er
zijn alvast tal van voordelen. Je tekent in voor een zinvol project dat enthousiasme en interne samenhang
opwekt. Je blijft ook op de hoogte van de wettelijke verplichtingen die op jouw activiteit van toepassing
zijn, zodat je tijdig kunt inspelen op wijzigingen. Het biedt je bovendien netwerk-, markt- en besparingsmogelijkheden (water, elektriciteit, enz.).

De gids is het resultaat van een samenwerking
tussen de bureaus VO Event en VO Citizen, de
expert circulariteit Emmanuel Mossay en het
bureau SENSE. De toolkit kan rekenen op de
steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
in het kader van het programma Be.Circular.
Meer weten:
circular-event.eu

Meer weten:
www.ecodyn.brussels > news
Ontdek de laureaten van het label Ecodynamische Onderneming www.ecodyn.brussels > ceremonie-2021
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Met jaarlijks zo’n 77.000 evenementen heeft
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RENOLUTION : een ambitieuze strategie voor
de renovatie van gebouwen in Brussel
ENERGIE

Prioriteit voor het klimaat! Met de strategie RENOLUTION wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de renovatie van gebouwen versnellen. Het doel is het gemiddelde verbruik van woningen tot een derde reduceren. Maar de strategie mikt verder dan dat en richt
zich tot alle Brusselse gebouwen. Van de industriële en tertiaire sectoren en de overheid worden nog grotere inspanningen verwacht.

Brusselse gebouwen op weg naar koolstofneutraliteit.

RENOLUTION is de ambitieuze renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
die een antwoord biedt op de klimaatuitdaging en tegelijk het leefcomfort van de Brusselaars verbetert. Het doel is om tegen 2050 voor alle woningen in Brussel een gemiddeld
energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar te bereiken. Dit komt neer op een gemiddeld
verbruik dat drie keer lager ligt dan vandaag!
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De Brusselse gebouwen verbruiken veel energie
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De uitdaging is aanzienlijk. Meer dan de helft van de broeikasgasemissies in Brussel is afkomstig van
het energieverbruik van gebouwen. De gebouwen in Brussel behoren tot de meest energie-intensieve

RENOLAB, het renovatielabo
Het startschot is gegeven voor RENOLAB, de projectoproep die wil bijdragen tot de grootschalige
inzet van innovatieve oplossingen voor de duurzame
en circulaire renovatie van Brusselse gebouwen.
Dit initiatief kadert in de RENOLUTION-strategie en
bestaat uit twee afzonderlijke luiken:
1. RENOLAB.ID : steunt ideeën, projecten, tools
en mechanismen die de drempels voor renovatie wegnemen.
2. RENOLAB.B : ondersteunt de circulaire en
duurzame renovatie van bestaande gebouwen.
Meer weten:
Heb je een idee of een project? Surf naar:
leefmilieu.brussels > Gebouwen en energie >
Premies en stimuli > Projectoproep Renolab

in Europa. Een derde van de gebouwen is helemaal niet geïsoleerd en het huidige renovatietempo
is verre van voldoende. Met de RENOLUTION-strategie reikt het Brussels Gewest zichzelf de tools
en de middelen aan om de renovatie van de gebouwen op haar grondgebied te versnellen.
Publieke sector geeft het voorbeeld
Alle Brusselse gebouwen worden opgeroepen om mee te werken aan deze aanzienlijke
maar noodzakelijke inspanning. De industriële en tertiaire sectoren en de overheid gaan
daarin nog grotere uitdagingen aan. Zo moet de tertiaire sector streven naar energieneutrale
gebouwen tegen 2050. Overheidsgebouwen moeten tegen 2040 koolstofneutraal zijn.

OPENBARE GEBOUWEN
MOETEN TEGEN 2040
KOOLSTOFNEUTRAAL
ZIJN.

Een publiek-private alliantie
Het Gewest wil al het mogelijke doen om deze enorme uitdaging tot een goed einde te brengen. Onder
de naam Alliantie RENOLUTION wil ze haar krachten bundelen met de bouwsector, de financiële
actoren, het verenigingsleven en de sociale partners, om zo efficiënte oplossingen uit te werken in
termen van financiering, vereenvoudigde administratie en ruimtelijke ordening, begeleiding en innovatie.

Meer weten:
Voor meer informatie over RENOLUTION, surf je
naar www.renolution.brussels

Het jaarlijkse inspectieprogramma:
wat zijn de prioriteiten voor 2021?
MILIEU-OVERTREDINGEN

Elk bedrijf dat in het gewest actief is, moet de milieuwetgeving naleven, een reeks van regels die zijn vastgelegd om milieurisico's
te voorkomen. Ontdek het jaarlijkse inspectieprogramma en de belangrijkste acties voor 2021!

Milieurisico's: inspectieprioriteiten in 2021.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een eigen milieuwetgeving. Het hoofddoel ervan is
een evenwicht garanderen tussen de menselijke activiteiten, het respect voor de leefomgeving
van de Brusselaars en de milieu-uitdagingen. Regels stellen is een goede zaak, ze handhaven
is nog beter! Daarom heeft het Gewest ook een structuur in het leven geroepen die erop moet
toezien dat deze regels worden nageleefd. Haar opdracht bestaat er niet alleen in om mogelijke
inbreuken vast te stellen en te bestraffen. Ze is er vooral op gericht om gedrag te stimuleren dat
bijdraagt aan de bescherming van het milieu. Ten voordele van iedereen.
De drie sleutelprojecten van de inspectie voor 2021
De milieu-inspectie kan uiteraard niet alle professionele activiteiten controleren. Daarom worden

Wat gebeurt er als je je niet aan de wetgeving
houdt?
Is er een overtreding vastgesteld? De inspecteurs
kunnen een of meer brieven sturen waarin ze je
vragen de situatie recht te zetten of ze kunnen
een proces-verbaal opstellen. Daaruit kan dan
een strafrechtelijke sanctie of een alternatieve
administratieve boete volgen. Deze specifieke
sanctiemethode helpt een einde te maken aan
inbreuken die het milieu en de volksgezondheid
in gevaar brengen. Weet dat de milieu-inspectie,
waar mogelijk, luistert en rekening houdt met de
context waarin de overtreding is begaan.

er prioriteiten bepaald op basis van de milieurisico's. Die prioriteiten worden vastgelegd in het
kader van een vijfjarenplan. Tegelijkertijd worden voor het lopende jaar prioritaire projecten in een
inspectieprogramma opgenomen. Voor 2021 werden de volgende drie kernthema’s geselecteerd:
1. De verplichting om niet-huishoudelijk afval te sorteren en te beheren.
Doel: een reeks bedrijven controleren waar abnormale afvalstromen worden vastgesteld of

MILIEU-INSPECTIE:
LUISTEREN IS EEN
PRIORITEIT.

die niet over een geldig ophaalcontract beschikken.
2. Bescherming van Natura 2000-gebieden.
Doel: controleren of de projecten die geheel, gedeeltelijk of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied
worden uitgevoerd, alle maatregelen naleven om de risico's op milieuhinder te beperken.
3. Controle op inrichtingen die zonder milieuvergunning geklasseerde installaties exploiteren.
Sector van de vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en
opleggers. Doel: gerichte inspecties van bedrijven die ervan verdacht worden zonder

Meer weten:
Om de prioriteiten van dit jaar te kennen, surf
naar leefmilieu.brussels > News of raadpleeg
het jaarlijkse inspectieprogramma 2021.
Alles wat je moet weten over de procedure in
geval van een overtreding: leefmilieu.brussels
> Inspectie > De procedure in geval van een
overtreding
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Waarom een milieu-inspectie?

milieuvergunning te werken.
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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
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Juridische
aard

Datum

Inhoud

Stadsplanning

Besluit van
Regering

Van 20/05/2021,
goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan. - Erratum, p. 55553.
BS van 01/06/2021

Stedelijke
renovatie

Besluit van
Regering

Van 29/04/2021,
uitvoering van de ordonnantie van 16 mei 2019 in verband met het Schoolcontract, p. 56718.
BS van 03/06/2021

Energie

Ordonnantie

Van 6/05/2021,
betreffende de organisatie van de thermische energienetten en het meten van het verbruik van thermische
BS van 08/06/2021 energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 57408.

Afval

Besluit van
Regering

Van 3/06/2021,
wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2002 betreffende het storten
BS van 14/06/2021 van afvalstoffen, p. 61841.

Dieren

Ministerieel besluit

wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2017 houdende de benoeming van de leden van de
Van 10/06/2021,
Brusselse Commissie voor dierproeven opgericht bij het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de
BS van 17/06/2021
bescherming van proefdieren, p. 63652.

Stedelijke
renovatie

Besluit van
Regering

Van 11/03/2021,
wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2010 tot vaststelling van de
BS van 18/06/2021 voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor restauratiewerken aan klein erfgoed, p. 64055.

Klimaat

Ordonnantie

ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht,
Van 17/06/2021,
Klimaat en Energiebeheersing alsook van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
BS van 25/06/2021 bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (ook klimaatordonnantie
genoemd), p. 65383.

Afval

Ordonnantie

houdende instemming met de wijzigingen van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling,
Van 17/06/2021,
afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, van de Bijlagen en van de Aanhangsels (CDNI), p.
BS van 25/06/2021
65391.

Mobiliteit

Bericht

BS van 29/06/2021

over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB) - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2021

Mobiliteit

Besluit van de
Regering

Van 24/06/2021,
BS tot 01/07/2021

wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de
bedrijfsvervoerplannen, p. 66919.

GSM

Besluit van de
Regering

Van 1/07/2021,
BS tot 9/07/2021

wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 8 oktober 2009 tot vaststelling van
de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetisch veld dat door bepaalde
zendmasten uitgezonden wordt, p. 69942.

GSM

Besluit van de
Regering

Van 01/07/2021,
BS tot 09/07/2021

wijziging aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering 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 ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met
toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, p. 69944.

GSM

Besluit van de
Regering

Van 01/07/2021,
BS tot 09/07/2021

wijziging aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de
samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen, p.
69950.

Laboratoria

Besluit van de
Regering

Van 10/06/2021,
BS tot 15/07/2021

wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de
algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, p. 71001.

Natuur

Ordonnantie

Van 15/07/2021,
BS tot 20/07/2021

houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van jacht
en de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17 februari 2016, p. 71762.

Mobiliteit

Besluit van de
Regering

Van 15/07/2021,
BS tot 28/07/2021

wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 2021 houdende
dringende maatregelen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in
te dijken. - 2e lezing, p. 76830.

Mobiliteit

Besluit van de
Regering

Van 15/07/2021,
BS tot 28/07/2021

bepaling van de procedure voor de aanvraag van toelating met het oog op de vestiging van de wettelijke
erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro- en premetronetwerk, p. 76831.

Mobiliteit

Besluit van de
Regering

Van 15/07/2021,
BS tot 28/07/2021

bepaling van de vergoedingsprocedure ingevolge de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van
openbaar nut inzake het metro en premetronetwerk, p. 76834.

Stedelijke
herwaardering

Ordonnantie

Van 22/07/2021,
BS tot 29/07/2021

verlenging van sommige termijnen van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de
stedelijke herwaardering, p. 77079.
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