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Nieuwe projectoproep BeCircular
CIRCULAIRE ECONOMIE

Hebt u een project in de circulaire economie? Misschien wordt u wel een van de
volgende laureaten van de projectoproep BeCircular! Laat u ondersteunen bij het opstellen van uw dossier en dien uw project in tussen 16 maart en 14 mei. Vooral omdat
editie 2021 een paar nieuwigheden heeft om nog beter in te spelen op de behoeften
van mensen die een nieuw project starten of een bestaand project ontwikkelen.
Steun aan 160 economische projecten, 577 nieuwe banen: in 5 jaar tijd heeft BeCircular zijn
doelstelling gehaald om innovatieve projecten in de circulaire economie te steunen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij de continue en zelfs nog versterkte inzet van de drie
administraties in charge: Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid en hub.
brussels. Voor de editie van 2021 is het globale budget verhoogd tot 3,8 miljoen euro.
Voor wie?

Op weg naar strategie
2.0

De projectoproep staat open voor alle economische spelers (en hun partners) met een
exploitatiezetel en ondernemingsnummer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die
een project in de circulaire economie willen opzetten of ontwikkelen. In principe komen
alle sectoren in aanmerking voor circulaire economische activiteiten: o.a. valorisatie van

Benut uw bioafval

materialen, relokalisatie van aanbestedingen, gedeeld gebruik van hulpbronnen, sociale
inclusie, afvalvermindering en ontwikkeling van duurzame producten.
Nieuw in editie 2021

Aankoopcentrale voor
saneringswerken

•

In plaats van thema’s of sectoren zijn de categorieën van editie 2021 gebaseerd op
de grootte en de ontwikkelingsfase van het project. De categorie ‘Transitie’ biedt zelfs
naast de financiering ook een individuele begeleiding van één jaar aan door experts
ter waarde van ongeveer 30.000 euro.

Warmtekrachtkoppeling: nieuwe
uitbatingsvoorwaarden

•

De financiering van volledig nieuwe projecten kan voortaan gaan tot 200.000 euro.

•

Projecten voor stedelijke en lokale productie kunnen 30 procent extra subsidie krijgen.

•

Laureaten hebben ook voordelige voorwaarden voor de toekomstige premie Cargo
Bike van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de aankoop van een bakfiets of
fietsaanhangwagen.

Verlengde termijnen

Krijg gratis begeleiding

Dien uw project in via het speciale online platform tussen 16 maart en 14 mei om 12 uur. Bij de
samenstelling van uw dossier kunt u gratis ondersteuning krijgen: 3 x 2 uur begeleiding, online

Nieuwe wetgeving

helpdesk, FAQ’s, advies per telefoon, pitch sessies en een online tutorial voor het opstellen van
een financieel plan. Maak er gebruik van!
Meer weten circulareconomy.brussels/edition-2021

Bonus voor energiepremies
ENERGIE EN DUURZAME GEBOUWEN
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëerde een bonus voor de Energiepremies 2021 om energierenovaties te stimuleren
in de coronacrisis.
Hebt u kantoren in mede-eigendom of maakt uw organisatie deel uit van een collectiviteit? Bent u een professional uit de bouwsector?
Dankzij deze bonus kunnen investeringen in energie-efficiëntie dit jaar tot 70% van de werken bedragen. Deze uitzonderlijke steun komt
bovendien naast een heleboel vereenvoudigingen en nieuwigheden voor het stelsel van de Energiepremies 2021. Zo zijn er nieuwe
verhogingen bij de vervanging van een stookolieketel of een kachel (op stookolie of kolen) door een gasketel, een warmtepomp of een
zonneboiler. Er is ook een nieuwe premie voor ontwerpstudies met de TOTEM-software. Die helpt u bij de keuze van materialen en
bouwelementen met zo min mogelijk milieu-impact. Denk eraan dat de aanvraag kan worden ingediend tot twaalf maanden nadat u de
saldofactuur voor de werken hebt ontvangen. Als het dossier volledig en ontvankelijk is, volgt gemiddeld binnen 8 weken de betaling.
Meer weten: https://leefmilieu.brussels/news/de-energiepremies-2021-ook-voor-professionals

Hergebruik: grijp uw kans!
ENERGIE EN DUURZAME GEBOUWEN
Wilt u hergebruik integreren in uw bouwwerven? Er bestaan daarvoor allerlei hulpmiddelen, zoals tools die helpen om beslissingen te
nemen, inspirerende initiatieven en technische oplossingen. Hergebruik stimuleert de korte keten en verlengt de levensduur van producten,
waardoor u grondstoffen bespaart, afval vermindert en de milieu-impact van de werf beperkt. In deze gezondheidscrisis merken we hoe
onze onderling verbonden systemen en toevoerkanalen onder druk komen te staan. De aanmoediging van een circulair model is dus
belangrijker dan ooit. Deze aantrekkelijke en innovatieve oplossingen leiden tot de ontwikkeling van een veerkrachtig model, dat in staat
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is om zich aan te passen aan andere crisissituaties.
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Hergebruik verlaagt de milieu-impact van de bouwwerf
Ontdek de tools die zijn ontwikkeld door het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen en op environnement.brussels > Nieuwsv

Rendabiliteit verzekerd voor zonnepanelen in Brussel
ENERGIE EN DUURZAME GEBOUWEN
Overweegt u de installatie van zonnepanelen op uw dak? Dan kunt u gerust zijn: ook al zijn de vermenigvuldigingscoëfficiënten dit jaar verlaagd, het systeem blijft rendabel in 7 jaar, zoals voorzien was. Bovendien maakt de invoering van nieuwe
vermogenscategorieën het systeem correcter voor eigenaars van middelgrote installaties.

Zonnepanelen zijn gemiddeld in 7 jaar afgeschreven.

Hoe werkt het principe van vermenigvuldigingscoëfficiënten?

Als u groene stroom produceert, dan ontvangt u groenestroomcertificaten per schijf van 1000 kWh geproduceerde elektriciteit, die u
verkoopt aan een energieleverancier. Voor zonnepanelen wordt het aantal certificaten verhoogd met een vermenigvuldigingscoëfficiënt
die rekening houdt met de gemiddelde prijs van de zonnepanelen, de elektriciteitsprijs en de prijs van het groenestroomcertificaat. Op
die manier is een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar gegarandeerd.
Aanpassing naar een duurzamer systeem

De prijs van zonnepanelen daalt, terwijl de prijs van de elektriciteit stijgt. Daarom heeft de Brusselse regering de coëfficiënten verlaagd,
op basis van de aanbevelingen van Brugel, de energieregulator in Brussel. Op deze manier is de stabiliteit van het systeem op lange
termijn en de rendabiliteit van de installaties op 7 jaar gegarandeerd. Deze verlaging moest normaliter plaatsvinden in juni 2020, maar
is met zes maanden uitgesteld om rekening te houden met de vertragingen in de installaties als gevolg van de coronacrisis. Nu is deze

Nauwkeurigere categorieën voor installaties

Het ministeriële besluit heeft nu ook vijf vermogenscategorieën gedefinieerd voor nieuwe installaties, omdat dit beter aansluit op de
realiteit van de installaties. Hiervoor waren dit er maar twee: minder dan of gelijk aan 5 kWc en meer dan 5kWc. Deze nieuwe categorieën
segmenteren installaties van meer dan 5kWc *, waardoor de rendabiliteit beter gestandaardiseerd kan worden op basis van de grootte
van de installatie. Dus of u nu kiest voor een kleine, middelgrote of grote fotovoltaïsche installatie, de terugverdientijd van uw investering
blijft altijd 7 jaar.
Activeer uw zonnepotentieel

Op de meeste daken kunnen zonnepanelen worden geïnstalleerd. Een vergunning is meestal niet nodig en uw kadastraal inkomen
verandert niet. Nu moet u alleen nog het zonnepotentieel van uw dak controleren op de zonnekaart, die onlangs vernieuwd is. Is uw
installatie groter (meer dan 12kWc), gebruik dan de beschikbare tools in de Gids Duurzame Gebouwen of kijk op de website van Leefmilieu
Brussel. U leest daar ook meer over de nieuwe mogelijkheden om daken te delen of om geproduceerde groene energie te delen in een
afwijkend kader.
Meer weten: Bekijk de pagina’s Produceer uw eigen groene energie op de website van Leefmilieu Brussel

* De nieuwe categorieën voor vermogens boven 5 kWc zijn: 5-36 kWc; 36 –100 kWc; 100 –250 kWc en > 250 kWc
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dus in januari 2021 in werking getreden.
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Op weg naar strategie 2.0
GOOD FOOD
Het doek valt voor de eerste Good Food strategie 2016-2020, die een uitgebreide beweging voor duurzame voeding in het
Brussels Gewest in gang heeft gezet. Op basis van de positieve resultaten en de lessen van deze eerste editie lanceert
Leefmilieu Brussel nu een participatief proces voor de co-constructie van versie 2.0, die in 2022 van start zou moeten gaan.
81% van de 119 voorschriften van de Good
Food strategie 2016-2020 is gerealiseerd of
in gang gezet. Dat mooie cijfer bewijst dat
deze strategie de transitie naar duurzame
voeding in het Brussels Gewest heeft
verankerd.
Het geplande budget van 15,4 miljoen voor
vijf jaar is gemobiliseerd, aangestuurd door
Leefmilieu Brussel en Brussel Economie
en Werkgelegenheid. De participatieve
eindevaluatie identificeerde de sterke
en zwakke punten van het initiatief en
formuleerde aanbevelingen voor de
volgende editie. De weg is dus geplaveid
om nog meer resultaten te boeken.

De Good Food strategie creëerde meer dan 260 nieuwe banen.

Feedback op de Good Food strategie 1.0

Er waren veel initiatieven gericht op burgers, maar ook professionelen werden uitgebreid betrokken bij de acties van de Good Food
strategie 2016-2020, want zij spelen een cruciale rol in de voeding. Dit zijn enkele van de realisaties:
•

meer dan 260 nieuwe banen;

•

stijging van het aantal stadslandbouwprojecten van 16 naar 42;

•

steun aan verwerkingsbedrijven die zich inzetten voor meer duurzaamheid, maar ook aan logistieke platforms om de toegang te
vergemakkelijken tot lokale producten van de Brusselse markt;

•

aanmoediging van handelszaken, van kruideniers tot supermarkten, om verder te gaan in de duurzame aanpak van hun bevoorrading
en de vermindering van verspilling;

•

ontwikkeling van het Good Food label, dat is toegekend aan 56 kantines en 77 restaurants, en uitgave van een gids met Good
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•

steun aan projecten voor de herbestemming van onverkochte waren, waardoor bijna 2.500 ton voeding verdeeld is;

•

meer aandacht voor afvalsortering, onder meer in kantines met het label, waar het volume voedselverspilling met 29% is gedaald.

Meer transversaliteit

De Good Food strategie is opgezet als een drijvende kracht die tot nu toe vooral gericht was op de impact op het milieu en de landbouw.
Maar voeding is natuurlijk nauw verbonden met deze twee thema’s en in de versie 2.0 zal transversaliteit zeker een van de prioriteiten zijn.
Dit zijn enkele van de visies die verder worden uitgediept tijdens het co-constructieproces dat heel 2021 in beslag zal nemen: sterkere
nadruk op de link met gezondheid, toegang tot voeding voor kansarme doelgroepen, territoriale aspecten, begeleiding van conventionele
landbouwbedrijven, ontwikkeling van economische tools en meer samenwerking met andere lokale, (inter)regionale en communautaire
instanties. Spreekt dit u aan? Neem deel aan de co-constructie van de strategie 2.0

Voor meer info over de evaluatie en deelname aan de uitwerking van versie 2.0 kunt u terecht op goodfood.brussels

Benut uw bioafval
AFVAL
Produceert u plantaardig afval en/of voedingsafval? Wilt u dit graag benutten en de kosten van de ophaling verminderen? Doe
dan een beroep op de gloednieuwe facilitatiedienst voor biologisch afval die Leefmilieu Brussle aanbiedt om professionals
te adviseren en een nieuwe dynamiek te creëren.
Enorm potentieel

Tienduizenden tonnen organisch afval komen terecht in de verbrandingsoven. In het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 80% van het organische voedingsafval niet
gesorteerd. Het vertegenwoordigt zelfs tot 50% van het totale gemiddelde gewicht van
een witte zak. Terwijl dit afval ook het traject van valorisatie zou kunnen volgen, bijvoorbeeld
in de landbouw, de tuinbouw of een methanisatieproces.
Verplicht sorteren vanaf 2022

In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
wordt 80% van het
organische voedingsafval
niet gesorteerd

Deze situatie gaat veranderen. Vanaf eind 2022 verplicht een Europese richtlijn het sorteren
van professioneel biologisch afval. Het mag dan niet meer in de witte en roze zakken met
restafval terechtkomen, maar moet lokaal gevaloriseerd worden, bijvoorbeeld door er
compost van te maken of door het aan te bieden aan een erkende ophaler in het Brussels
Gewest.
Start van ondersteuning

Om de professionals (horeca, marktkramen, handelszaken, scholen, kantoren,
gezondheidszorg, enz.) hierbij te ondersteunen, heeft Leefmilieu Brussel in januari 2021 een
facilitatiedienst voor professioneel bioafval opgezet. Die geeft ondersteuning bij de concrete
uitvoering van deze sorteerverplichting op het terrein. Het doel is om alle soorten vragen
te beantwoorden, opleidingen en studiedagen aan te bieden, informatie te verspreiden via

Wat doet u met uw bioafval?
Vul de enquête in!
Hoe is uw situatie? De Facilitatiedienst Bioafval
wil graag weten hoe u in de praktijk omgaat met
organisch afval en luisteren naar uw ervaringen.
Dat is een belangrijke stap om beter te weten
wat uw behoeften zijn. Vul deze vragenlijst in
(het duurt maar twee minuten!) via leefmilieu.
brussels> thema's afval- grondstof > afval
beheer > de juiste reflex voor elk type afval en
help ons om beter rekening te houden met uw
mening.
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technische fiches en gepersonaliseerde begeleiding te geven.

Meer weten
Contact: biodechetspro@environnement.brussels
Lijst van erkende ophalers op leefmilieu Brussels
> guichet

De Facilitator Bioafval begeleidt professionals bij de invoering van de verplichte afvalsortering.
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Aankoopcentrale voor saneringswerken
BODEM
Is uw organisatie onderworpen aan de regelgeving op openbare aanbestedingen en moet u bodemsaneringswerken uitvoeren? Win tijd, vereenvoudig uw taak en bespaar geld via de nieuwe aankoopcentrale voor bodemsanering die Leefmilieu
Brussel heeft opgezet.

Ter aanvulling van de

aankoopcentrale voor studies

Deze nieuwe aankoopcentrale voor werken
is een aanvulling op de centrale voor
bodemverontreinigingsstudies die werd
opgezet in november 2017. Er zijn intussen
al 26 overheidsinstanties aangesloten bij
deze aankoopcentrale, vooral gemeenten,
universiteiten en federale en regionale
administraties. Zij hebben samen al
meer dan 200 studies besteld voor een
totaalbedrag van meer dan twee miljoen
euro. Vanaf november 2021 zal de nieuwe
versie van deze aankoopcentrale voor
studies verder gaan dan alleen studies
naar vervuiling en ook criteria voor de
Via de aankoopcentrale kunt u bodemonderzoeken of saneringswerken bestellen.

bodemkwaliteit opnemen, in lijn met de
Good Soil strategie.

Hoe werkt het?				

Dankzij deze aankoopcentrale kan elke aangesloten overheidsinstantie direct
bodemsaneringswerken bestellen, zonder aanbestedingsprocedure. Er zijn
twee gespecialiseerde bedrijven geselecteerd: Suez RR IWS Remédiation S.A.
(hoofdopdrachtnemer) en Mourik N.V (secundaire opdrachtnemer). De hoofdopdrachtnemer
moet altijd als eerste worden gecontacteerd. De secundaire opdrachtnemer wordt
alleen aangesproken voor één of meer posten die in de meetstaat vermeld staan als
“op aanvullend bestek” of wanneer de hoofdopdrachtnemer de bestelling niet binnen de
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voorgestelde termijn kan uitvoeren.

6

Voor welke werken?

Dankzij deze
aankoopcentrale kan
elke aangesloten
overheidsinstantie direct
bodemsaneringswerken
bestellen, zonder
aanbestedingsprocedure

U kunt de centrale gebruiken voor een hele reeks werken, zoals:
•

afbraak van een betonnen dekplaat met verwijdering van een stookolietank,

•

afgraving van een grondlaag met uitgraving van vervuilde grond,

•

biologische behandeling van aarde in een verwerkingscentrum,

•

afpompen van een drijflaag koolwaterstoffen,

•

boringen voor in-situ oxidatie van een vervuiling met gechloreerde solventen.

In de praktijk

Uw aansluiting bij de centrale wordt van kracht na ondertekening van een overeenkomst die
uw organisatie, Leefmilieu Brussel en de aangestelde firma verbindt. Vanaf dan kunt u uw
bestelling rechtstreeks richten aan de hoofdopdrachtnemer via een contactformulier. Deze
beschikt over 10 werkdagen om te reageren met een globale prijs op basis van de meetstaat
in de overeenkomst en een voorstel van een uitvoeringstermijn. Uw organisatie heeft
dan weer 20 werkdagen om het aanbod te weigeren of te aanvaarden.		

Meer info:
Alle nuttige documenten over de aankoopcentrales voor bodemverontreinigingsstudies en
bodemsaneringswerken zijn te vinden op de
website van Leefmilieu Brussels > Bodem.

Warmtekrachtkoppeling: nieuwe uitbatingsvoorwaarden
VERGUNNINGEN
Baat u een warmtekrachtkoppelingsinstallatie uit? Of bent u van plan die te installeren? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
heeft een besluit gepubliceerd dat de technische uitbatingsvoorwaarden vastlegt, zowel voor het ontwerp als voor het
beheer. Het belangrijkste doel is de beperking van de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen (vooral NOx), evenals het

garanderen van de veiligheid van naburige personen. Het besluit preciseert ook de specifieke documenten en inlichtingen
die gegeven moeten worden voor WKK-installaties bij een aangifte of aanvraag van een milieuvergunning. Een gids voor
exploitanten preciseert alle verplichtingen op dat vlak.

Valt uw installatie hieronder?

Deze voorwaarden gelden bij de uitbating van een WKK-installatie met een nominaal
ingangsvermogen hoger dan of gelijk aan 20 kW (vermogen bij de ingang van de installatie).
Uw installatie behoort dan tot de ingedeelde installaties (rubriek 40), waarvoor een aangifte
of milieuvergunning vereist is.
Verlaging van emissiegrenswaarden van vervuilende stoffen

Naast de voorwaarden voor een goede dimensionering van de installatie en de inrichting
van het lokaal op het vlak van veiligheid en ventilatie, verstrengt dit nieuwe besluit de
grenswaarde van de NOx-emissies voor nieuwe WKK-installaties op gas. Vanaf 1 januari

Het belangrijkste doel is de
beperking van de uitstoot
van CO2 en vervuilende
stoffen (vooral NOx),
evenals het garanderen van
de veiligheid van naburige
personen

2022 is de grenswaarde van NOx 50 mg/Nm³ bij 15% O2 (dus 125 mg/Nm³ bij 5% O2).
Betere controle van de uitstoot

Als uw installatie een nominaal ingangsvermogen heeft tussen 20 kW en 300 kW, moet
u maatregelen laten uitvoeren door een bevoegde technicus. Als de installatie werkt op
aardgas en een nominaal ingangsvermogen heeft boven 300 kW, dan moet een erkend
laboratorium in Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de discipline lucht/rookgas de controle
uitvoeren
Consulteer de gids van de uitbater
U vindt alle voorwaarden voor de installatie en het beheer van een WKK-installatie in gids

Verlengde termijnen
MILIEUVERGUNNING
Er is rekening gehouden met de langere verwerkingstermijnen als gevolg van de coronacrisis. Daarom is er meer tijd voorzien voor de
aflevering van milieuvergunningen die een openbaar onderzoek vereisen (klasse 1A, 1B en 2). Alle aanvragen die zijn ingediend tussen 1
januari en 31 maart 2021 krijgen drie maanden extra.
Deze beslissing geeft de regionale en gemeentelijke overheden meer tijd om overlegcommissies en openbare onderzoeken te organiseren
die rekening houden met de regels voor social distancing.

Meer info
•
Voor meer info over uw eigen dossier neemt u contact op met de ambtenaar die uw dossier behandelt. U vindt de gegevens op alle berichten over uw dossier.
•
De praktische gids voor milieuvergunningen op de website van Leefmilieu Brussel
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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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Juridische aard

Datum

Inhoud

Dieren

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 26/11/2020, BS
van 3/12/2020

tot vaststelling van de lijst van reptielen die mogen worden gehouden en van de minimumnormen voor het houden daarvan,
blz. 84690.

Vergunningen

Ordonnantie

Van 4/12/2020, BS van toekenning aan de FOD Justitie van een uitzonderlijke vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning voor
7/12/2020
het tijdelijk gebruik van het voormalige NAVO-hoofdkwartier voor justitiële doeleinden, blz. 8519

Lucht

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 26/11/2020, BS
van 10/12/2020

vaststelling van exploitatievoorwaarden voor warmtekrachtkoppelingsinstallaties, blz. 87484.

Mobiliteit

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 10/12/2020, BS
van 16/12/2020

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 tot vaststelling van sommige
voorwaarden voor de exploitatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 89062.

Mobiliteit

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 15/10/2020, BS
van 18/12/2020

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen,
p. 89933.

EPB

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 3/12/2020, BS van houdende wijziging van diverse besluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende de Brusselse Code voor
23/12/2020
het beheer van lucht, klimaat en energie, blz. 91426.

Inrichting

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 10/12/2020, BS
van 23/12/2020

met betrekking tot het bekendmaken van de schoolvakantiedata voor het schooljaar 2020-2021, blz. 92247.

Lucht

Ordonnantie

Van 17/12/2020, BS
van 24/12/2020

houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Göteborg van 30 november 1999 bij het Verdrag betreffende
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand van 13 november 1979 ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring
en ozon op leefniveau, gedaan te Genève op 4 mei 2012, blz. 94294.

Werken

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 17/12/2020, BS
van 29/12/2020

van bijzondere bevoegdheden nr. 2020/048 tot verlenging van de uitzonderingsregeling voor vergunningen voor de uitvoering
van werkzaamheden aan de openbare weg, ingesteld bij besluit nr. 2020/034, blz. 95933.

Mobiliteit

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 17/12/2020, BS
van 29/12/2020

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende de instelling van een
lage-emissiezone, blz. 95940.

Inrichting

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 17/12/2020, BS
van 29/12/2020

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot regeling van de vorm alsook
van de procedures inzake informatieverstrekking en terbeschikkingstelling van de beslissingen genomen inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten door het college van burgemeester en
schepenen, de gedelegeerde ambtenaar en de Regering, bl. 95942.

Vergunningen

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 17/12/2020, BS
van 29/12/2020

over stationaire opslagbatterijen en UPS-eenheden, blz. 95946.

COVID

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 23/12/2020, BS
van 31/12/2020

nr. 2020/052 van bijzondere machten tot verlenging van bepaalde termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en het uitvoeringsbesluit ervan betreffende
de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, en van bepaalde uitvoeringsbesluiten betreffende het energiebeheer en de
elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 98221

Mobiliteit

Ordonnantie

Van 18/12/2020, BS
van 5/01/2021

tot wijziging van het wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen naar aanleiding van de nieuwe
federale voorschriften inzake de registratie van motorvoertuigen en aanhangwagens, blz. 116.

Lucht

Ordonnantie

Van 18/12/2020, BS
van 11/01/2021

tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende de Brusselse Code voor lucht-, klimaat- en energiebeheer met het
oog op de omzetting van Richtlijn (EU) 2018/844, blz. 758.

Energie

Ministerieel besluit

Van 20/01/2021, BS
van 27/01/2021

tot uitvoering van de bijlagen XXI en XXII 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 en tot uitvoering van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de richtlijnen en criteria die nodig
zijn voor de berekening van de energieprestatie van EPB-eenheden en tot wijziging van diverse besluiten tot uitvoering van de
ordonnantie van 2 mei 2013 tot vaststelling van het Brussels Wetboek betreffende het beheer van lucht, klimaat en energie, p.
5719.

Pollutie

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 14/01/2021, BS
van 28/01/2021

houdende aanvulling van de lijst bedoeld in artikel 2, § 1, 3°, van de Keuringscode van 25 maart 1999 met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende
persistente organische verontreinigende stoffen, p. 6208.

Dieren

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Van 21/01/2021, BS
van 29/01/2021

tot wijziging van het besluit van 31 mei 2018 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de Brusselse Zoölogische
Parken, ingesteld bij het besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de samenstelling en
de werking van de Brusselse Raad voor het Dierenwelzijn, bl. 6868.

Afval

Advies Leefmilieu Brussel

Van 4/01/2021, BS van Indexering van het bedrag van de belasting op de verbranding van afval, vastgesteld in artikel 40 van de Afvalstoffenverorde29/01/2021
ning van 14 juni 2012, blz. 6924.

Mobiliteit

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Vanaf 21/01/2021, BS
vanaf 1/02/2021

over de prijzen van het personenvervoer op het stedelijk en regionaal vervoersnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, blz.
7339.

Landbouw

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Vanaf 14/01/2021, BS
vanaf 9/02/2021

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 september 2017 houdende de uitvoering van het
Europees programma voor de scholen, blz. 12218.

Landbouw

Ministerieel besluit

Vanaf 14/01/2021, BS
vanaf 9/02/2021

tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2017 houdende de uitvoering van het Europees programma voor
groenten, fruit, melk en zuivel op scholen, blz. 12219.

Geluid

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Vanaf 21/01/2021, BS
vanaf 16/02/2021

tot wijziging van schema III van de verordening inzake de beheersing van stedelijk lawaai van 17 juli 1997, blz. 15067.

Beslissing

Vanaf 17/06/2020, BS
vanaf 24/02/2021

nr. 136 betreffende de goedkeuring van de voorstellen voor technische voorschriften voor elektriciteit en gas ingediend door de
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas SIBELGA, blz. 16828.

Energie
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