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Laat je begeleiden door
de Mobility & Fleet Facilitator
MOBILITEIT
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Ontdek de vele
nieuwigheden voor
parkings in Brussel

Goed nieuws voor bedrijven en overheden die hun mobiliteit anders willen
aanpakken. Via Leefmilieu Brussel kan je gratis een beroep doen op een Mobility
& Fleet Facilitator. Wat mag je verwachten? Ondersteuning op maat, een helpdesk,
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Stationaire batterijen:
wat is er nieuw?

opleidingen en vele andere voordelen!
Waarom een Mobility & Fleet Facilitator?
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zichzelf ambitieuze doelstellingen opgelegd op
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het gebied van luchtverontreiniging, broeikasgasemissies en energietransitie. Mobiliteit is een

Leid jouw circulair
bouwproject in goede
banen

belangrijke hefboom om deze doelstellingen te bereiken, en daarin kunnen overheden en
bedrijven een belangrijke voorbeeldrol opnemen. Maar hoe beginnen zij hieraan? Heel wat
bedrijven en overheden hebben aangegeven dat ze begeleid willen worden om hun mobiliteitsgewoonten aan te passen. Speciaal voor hen creëerde Leefmilieu Brussel de Mobility &

6

Fleet Facilitator. Deze individuele coach begeleidt geïnteresseerde bedrijven en overheden

Opleiding versterkt
geluid: schrijf je nu in!

naar een duurzamere aanpak van hun mobiliteit en vlootbeheer. En dat volledig gratis!
Begeleiding op maat!
De Facilitator adviseert je in alle mobiliteitsaspecten van jouw organisatie. Concreet helpt
hij mobiliteitscoördinatoren en vlootbeheerders in Brussel onder meer bij het opstellen van
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BrugeoTool legt
de Brusselse
ondergrond bloot

een mobiliteitsbudget, de elektrificatie van hun wagenpark en een duurzamer gebruik van
hun voertuigen.
Welke rol heeft de Facilitator?
De Facilitator is als het ware de orkestmeester voor duurzame mobiliteit en heeft drie
hoofdopdrachten:
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Ontdek de nieuwe
BruWater-app!

• Ondersteuning op maat voor mobiliteitscoördinatoren en vlootbeheerders. Dit omvat
het eerste contact, ontmoetingen, aanbevelingen en een gepersonaliseerde opvolging.
• Opleidingen, evenementen, animatie van een netwerk van mobiliteits- en vlootbeheerders. De Facilitator zal de informatie, die hij tijdens zijn opdrachten verzamelt, gebruiken
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om nieuwe denksporen aan te wakkeren en ook om goede praktijken te identificeren.

Nieuwe wetgeving

Die goede praktijken kunnen eventueel andere mobiliteits- en wagenparkbeheerders in
Brussel inspireren.
• Helpdesk Mobility & Fleet: een e-mailadres en een telefoonlijn om vragen van mobiliteitsen vlootbeheerders te beantwoorden.

Meer weten:
Wil je graag ondersteuning van de Mobility & Fleet Facilitator? Of heb je gewoon een vraag? Neem contact
op met de Facilitator via facilitator.mobility.fleet@leefmilieu.brussels
U kan de Facilitator tijdens de kantooruren ook bellen op het nummer 02 563 17 97.

Ontdek de vele nieuwigheden voor parkings in Brussel
VERGUNNINGEN

Een nieuw Besluit van de Brusselse Regering, een nieuwe ondernemersgids, een arrest van het Grondwettelijk Hof...
Er verandert wat voor parkings in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We vatten de verschillende wijzigingen kort
voor je samen.

De luchtkwaliteitsnormen voor overdekte parkings zijn aangescherpt

Nieuw arrest inzake parkings 		
Baat je een overdekte parking of een openluchtparking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
uit? Een recent Besluit van de Brusselse regering legt nieuwe algemene en specifieke exploitatievoorwaarden op voor dit soort parkings. Je leest er meer over in dit artikel.
Luchtkwaliteit
LEEFMILIEU BRUSSEL NEWS / JUNI · JULI · AUGUSTUS 2021

De luchtkwaliteit is één van de kernpunten van deze nieuwe regelgeving. Zo moeten
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parkinguitbaters voortaan ook rekening houden met de concentratie van stikstofdioxide
(NO2). In de praktijk betekent dit dat zowel in nieuwe als in bestaande parkings CO- en
NO2-detectoren moeten worden geïnstalleerd.
Daarnaast moeten nieuwe overdekte parkings ook worden uitgerust met een mechanisch
ventilatiesysteem. Behalve wanneer ze voldoen aan de criteria voor natuurlijke ventilatie, die in
het Besluit zijn opgenomen. Voor bestaande parkings verandert er niets, als het parkeerterrein
alle voorwaarden van de huidige milieuvergunning vervult. In dat geval hoeven ze niet aan de
nieuwe luchtkwaliteitsvoorwaarden te voldoen. Er is evenwel een uitzondering voor publieke
parkings. Deze moeten wel de nieuwe regelgeving naleven, tenzij een luchtkwaliteitsstudie
bevestigt dat zij de nieuwe drempelwaarden in het Besluit al respecteren.
Uitbaters van parkings die niet voldoen aan de standaard ventilatievoorwaarden of waarvoor
geen ventilatievoorwaarden gelden, kunnen een afwijking van de nieuwe vereisten aanvragen. Dat kan aan de hand van een luchtkwaliteitsstudie die bevestigt dat de parkeerterreinen
voldoen aan de nieuwe drempels voor luchtkwaliteit.

DE LUCHTKWALITEIT
IS ÉÉN VAN DE
KERNPUNTEN VAN DEZE
NIEUWE REGELGEVING.
ZO MOETEN
PARKINGUITBATERS
VOORTAAN OOK
REKENING HOUDEN MET
DE CONCENTRATIE VAN
STIKSTOFDIOXIDE (NO2).

Stationaire
batterijen:
wat is er nieuw?
EXPLOITATIEVOORWAARDEN

Laadpalen
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ambitieuze doelstellingen op vlak van mobiliteit
en klimaat. Om die doelstellingen te behalen, zet het Gewest onder meer in op elektrificatie.
Dat blijkt ook uit het nieuwe Besluit. Zo moeten nieuwe parkings minstens één oplaadpunt
voor elektrische voertuigen installeren. Bovendien dienen ze nu al de nodige leidingen aan
te leggen om in de toekomst elke parkeerplaats van een oplaadpunt te voorzien. En dat is

Nieuwe exploitatievoorwaarden
voor stationaire batterijen.

nog niet alles. Nieuwe parkeerterreinen moeten ook met een hoogspanningscabine worden

Een stroomonderbreking kan soms ern-

uitgerust om de laadpalen op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Bovendien moet ook de nodige

stige gevolgen hebben. Denk maar aan

veiligheidsuitrusting worden voorzien. Hierover volgen nog meer details in een volgend Besluit.

ziekenhuizen, alarmsystemen, servers en
communicatiesystemen. Om op elk moment

Fietsen welkom!

de stroomtoevoer te garanderen, worden

Naast elektrificatie spelen ook fietsen een belangrijke rol in het mobiliteitsbeleid van de hoofdstad.

vaak stationaire batterijen en UPS-eenheden

In het nieuwe Besluit is er daarom ook aandacht voor de parkeermogelijkheden van fietsen.

geïnstalleerd. Deze installaties staan op de

Meer bepaald moet elke nieuwe parking voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien, afgestemd

Brusselse lijst van ingedeelde inrichtingen

op de activiteiten op de site. Voor bestaande parkings zal de gezaghebbende instantie bij elke

en zijn dus onderworpen aan een milieu-

verlenging van de milieuvergunning het evenwicht tussen het aanbod van en de vraag naar

vergunning. Door een nieuw Besluit van de

fietsenstallingen op het terrein evalueren. Parkinguitbaters moeten hun bezoekers ook de

Brusselse Regering wijzigden ook de exploi-

mogelijkheid bieden een fiets in de parking te kunnen stallen. Bovendien bepaalt het Besluit dat

tatievoorwaarden voor deze installaties.

fietsenstallingen voor langdurig gebruik, met name voor bewoners of werknemers, overdekt
geldt voor nieuwe parkings en, voor zover mogelijk, ook voor bestaande parkeerterreinen.
Parkingdrempels, wat verandert er?
Het nieuwe Besluit van de Brusselse Regering wijzigt heel wat aan de exploitatievoorwaarden
voor parkings. Maar er zijn nog meer veranderingen voor de Brusselse parkeerterreinen.
Een recent arrest van het Grondwettelijk Hof annuleerde onlangs de wijzigingen van de
parkeerdrempels zoals die waren opgenomen in de bijlagen A en B van het BWRO, die
werden goedgekeurd bij de meest recente hervorming van het BWRO en van de ordonnantie
betreffende de milieuvergunningen. Dit arrest heeft gevolgen voor gemengde vastgoedprojecten met overdekte parkings of parkings in open lucht.
Meer weten:
Wil je meer details over dit nieuwe Besluit en de daaruit voortvloeiende wijzigingen? Raadpleeg de meest
recente versies van de ondernemersgidsen voor overdekte en ondergrondse parkings en openluchtparkings op leefmilieu.brussels > Loket > De milieuvergunning > De specifieke exploitatievoorwaarden en
ontdek een goudmijn aan nuttige informatie.
Voor meer informatie over de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof, zie leefmilieu.brussels >
Loket > De milieuvergunning > Juridisch nieuws.

Meer weten:
Je vindt alle verplichtingen en mogelijke afwijkingen in de ondernemersgidsen van Leefmilieu
Brussel: leefmilieu.brussels > De milieuvergunning > De specifieke exploitatievoorwaarden
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moeten zijn, zodat de fietsen beschermd zijn tegen alle weersomstandigheden. Deze vereiste
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Leid jouw circulair bouwproject in goede banen
CIRCULAIRE ECONOMIE

Wil je de milieu-impact van jouw bouwwerven verminderen? Wil je de principes van de circulaire economie integreren in
jouw bouw- of renovatieprojecten? Dan is het vademecum circulair bouwen echt iets voor jou! In deze nieuwe gids kom je
meer te weten over de algemene beginselen van circulair bouwen en hoe je deze principes in jouw projecten kan integreren.

In circulair bouwen wordt afval een hulpbron

Het huidige economische model stoot op zijn limieten, en dat heeft een enorme impact
op de maatschappij, de economie en het milieu. Het vertrekpunt van dit model zit dan
ook verkeerd. Het gaat er vanuit dat grondstoffen quasi onuitputtelijk zijn, terwijl de realiteit
duidelijk aantoont dat de capaciteit van onze planeet eindig is. De afgelopen decennia
is het gebruik van natuurlijke hulpbronnen almaar toegenomen, waardoor ze niet meer
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zomaar kunnen regenereren.
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De zware balans van de bouw
De bouw is een van die sectoren die kwistig omspringt met onze hulpbronnen. Alleen al in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de bouw en het gebruik van gebouwen verantwoordelijk
voor 98% van het waterverbruik, 75% van de vraag naar energie, 65% van de uitstoot van
broeikasgassen en 33% van het geproduceerde afval. En dat ondanks het harde werk dat
al is verricht in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu.
Een proactief regionaal beleid
Het Brussels Gewest wil hierin verandering brengen. Daarom stippelde het Gewest een
proactief beleid uit in het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE). Het doel
is de overstap van de bestaande lineaire economie naar een circulair economisch model.
Dit om de band tussen economische groei en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te
doorbreken, en ook de winning van grondstoffen en de productie van afval te beperken.
Bovendien kunnen door innovatie nieuwe economische activiteiten en lokale jobs ontstaan.
Kortom, een win-win voor iedereen!

IN DEZE NIEUWE GIDS
KOMEN BOUWHEREN
MEER TE WETEN
OVER DE ALGEMENE
BEGINSELEN VAN
CIRCULAIR BOUWEN EN
HOE ZE DEZE PRINCIPES
IN HUN PROJECTEN
KUNNEN INTEGREREN.

Opleiding duurzaam bouwen: bereid je programma voor dit najaar voor
Sinds 2014 zijn onze seminaries en opleidingen over Duurzaam Bouwen de referentie voor bouwprofessionals
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook jij kan profiteren van de internationaal erkende expertise van
Brussel in dit domein! Raadpleeg het programma voor de komende zes maanden en schrijf je in voor een
van de opleidingen die worden gegeven door professionals uit de duurzame bouw: leefmilieu.brussels >
Professionals > Gebouwen en energie > Seminaries en opleidingen.

Gebouwen omvormen tot materialenbanken
In de circulaire economie zijn gebouwen aanpasbaar, flexibel en omkeerbaar, en wordt afval
een hulpbron. De sleutelwoorden zijn: optimalisatie, levensduurverlenging, hergebruik en
revalorisatie. Elk gebouw wordt een echte bank van materialen. Die materialen of onderdelen
kunnen vervolgens op dezelfde plaats of op een andere plaats in Brussel opnieuw worden
gebruikt. De ontmanteling, verwerking en recyclage van deze materialen kan arbeidsintensief
zijn en zal lokale banen scheppen die niet zomaar delokaliseerbaar zijn.
Circulair bouwen, een complete handleiding
Steeds meer actoren in de bouw beseffen dat de overgang naar een circulaire aanpak
niet alleen noodzakelijk is, maar ook dat de sector er bij gebaat is. De vraag is: hoe pas
je dit nu in de praktijk toe? Het antwoord vind je in het vademecum circulair bouwen. Via
deze nieuwe uitgebreide gids laat het Gewest publieke bouwheren en projectontwikkelaars kennis maken met de algemene principes van circulair bouwen en welke stappen
zij moeten volgen om deze beginselen in hun projecten te integreren. De gids bevat ook

De negen stappen van een circulair
bouwproject
1. Denk vooraf na over het project.
2. Ontwerp omkeerbaar.

concrete en inspirerende voorbeelden van circulaire projecten, in Brussel of elders, evenals

3.	Maak een volledige inventaris
van de materialen.

diverse bronnen waarop bouwheren een beroep kunnen doen om hun circulaire aanpak

4. Overweeg om het bestaande te behouden.

verder uit te diepen.

5. Ontmantel voorzichtig.

Belangrijkste kernpunten
Het vademecum is opgebouwd rond elf thema's die te maken hebben met circulair bouwen of renoveren: circulaire programma, inventaris van de hulpbronnen, behoud van het

6. Kies de juiste producten en materialen.
7. Minimaliseer en beheer het afval.
8. Beheer de materiaal- en productgegevens.
9.	Houd rekening met het latere gebruik en
onderhoud van het gebouw.

bestaande, afbraak/demontage, hergebruik, afvalbeheer, veranderingsgericht en omkeerbaar ontwerpen, materiaal- en productkeuze, gegevensbeheer, uitbating en onderhoud,
Elk thema krijgt een apart hoofdstuk in het vademecum. Daarin komen telkens vier kernpunten aan bod om het thema van de circulaire economie te integreren in een bouwproject,
nl. de algemene principes van het thema in kwestie, de stappen die je moet volgen om het
effectief in de projecten te integreren, een of meerdere concrete voorbeelden en tot slot de
bijkomende hulpmiddelen die de bouwheer voor dit thema kan inzetten.

Meer weten:
Nieuwsgierig? Ontdek het vademecum circulair bouwen en andere instrumenten rond het thema ‘circulair
en omkeerbaar bouwen’ op gidsduurzamegebouwen.brussels > Omkeerbaar en circulair bouwen >
Ontwerpen > Instrumenten
Voor vragen over het vademecum kan je terecht bij Anne Paduart - apaduart@leefmilieu.brussels
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en tenslotte bijwerking van de inventarisgegevens.
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Opleiding versterkt geluid:
schrijf je nu in!
VERSTERKT GELUID

BrugeoTool legt
de Brusselse
ondergrond bloot
BODEMS

Het afgelopen jaar was bijzonder moeilijk voor organisatoren van evenementen
en concerten. Maar het einde van de tunnel lijkt in zicht. Een ander goed
nieuwtje is dat Leefmilieu Brussel binnenkort een opleiding ‘Referentiepersoon
voor versterkt geluid’ organiseert.

Ben je een expert geowetenschappen/
milieu? Voer je een studie uit in verband
met grondwater, geothermie, burgerlijke
bouwkunde, verontreinigde bodem,
regenwaterinfiltratie...? Ben je projectleider,
architect, facility manager... en vraag je je af
of je geothermische energie uit grondwater
Twee nieuwe opleidingscycli ‘Referentiepersoon Versterkt Geluid’

of sondes kan gebruiken om een gebouw te
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verwarmen/koelen? Moet je de technische
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Een wettelijke verplichting

ben je een geluidsprofessional en ben je

en reglementaire haalbaarheid van een

Geluidsoverlast kan zware gevolgen hebben

verantwoordelijk voor de naleving van de

dergelijk project evalueren en zoek je

voor ons gehoor. Gelukkig zijn er sinds 21

wetgeving voor versterkt geluid? Schrijf je

informatie over de predimensionering, of

februari 2018 nieuwe regels voor Brusselse

in voor de nieuwe gratis opleidingscycli voor

wil je zelf een eerste predimensionering

activiteiten die versterkt geluid verspreiden.

referentiepersonen versterkt geluid. Het gaat

uitvoeren? Ben je leraar, student of gewoon

Regels die het publiek beschermen tegen

om één halve dag theorie en één halve dag

nieuwsgierig naar wat er in de Brusselse

mogelijke gehoorschade.

praktische workshops. De theorieles vindt

ondergrond te vinden is? Dan is BrugeoTool

Een daarvan is de aanstelling van een

plaats op 6 oktober (NL) en op 8 oktober

iets voor jou! Met deze professionele

referentiepersoon. Deze maatregel is ver-

(FR) van 9.00 tot 13.00 uur. Voor de prak-

geowetenschappelijke ‘alles-in-één’ tool

plicht voor alle etablissementen die publiek

tische cursus heb je de keuze tussen 12 of

ontdek je in 1D, 2D en 3D de geologie,

toegankelijk zijn, dus ook tijdelijke of open-

19 oktober (NL) en 14 of 21 oktober 2021

de hydrogeologie en het geothermisch

luchtevenementen, en die versterkt geluid

(FR), telkens van 9.00 tot 13.00 uur. De

potentieel in het Brussels Gewest. De app

van meer dan 95dB(A) verspreiden (etablis-

referentiepersoon moet verplicht zowel de

is bovendien gratis en gebruiksvriendelijk!

sementen van categorie 3). Een belangrijke

theorieles als de praktische workshop heb-

voorwaarde voor de referentiepersoon is dat

ben gevolgd en slagen voor de evaluatietest.

hij/zij een specifieke opleiding van Leefmilieu
Brussel moet hebben gevolgd.
Een gratis opleidingscyclus
Organiseer je openluchtevenementen of
baat je een etablissement uit waar versterkte
muziek tot 100 dB(A) wordt gespeeld? Of

Meer weten:
Schrijf je in voor de opleidingscyclus via leefmilieu.brussels > Geluid > News.
Alle verplichtingen rond de verspreiding van
versterkt geluid vind je op leefmilieu.brussels >
Geluid > Elektronisch versterkt geluid. Er is ook
een gids voor organisatoren van evenementen
en uitbaters van etablissementen.

Meer weten:
Voor meer informatie en toegang tot de BrugeoTool, ga naar leefmilieu.brussels > Geologie en
hydrogeologie > Tools en data.
Ontdek alle voordelen van onze BrugeoTool-app
in deze video.

Ontdek de nieuwe BruWater-app!
WATER

Benieuwd naar de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Met de BruWater-app krijg je toegang tot alle monitoringgegevens, ook de piëzometrische data. Leefmilieu Brussel ontwikkelde deze
nieuwe tool speciaal voor jou.

Met BruWater visualiseer je de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater

DANKZIJ BRUWATER
KAN JE DE MONITORINGGEGEVENS OVER
DE WATERKWALITEIT
VAN WATERLOPEN,
VIJVERS EN GRONDWATER OPZOEKEN,
VISUALISEREN EN
DOWNLOADEN!

Maak kennis met BruWater. Via deze nieuwe app van Leefmilieu Brussel raadpleeg je de
beschikbare gegevens over oppervlakte- en grondwater in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Bovendien kan je de monitoringgegevens over de waterkwaliteit van waterlopen,
vijvers en grondwater, alsook de waterstanden in de peilbuizen van het grondwatermeetnet
opzoeken, visualiseren en downloaden!
Lokaliseer de meetstations
En er is nog meer. Met deze nieuwe app kan je de verschillende meetstations op een kaart
ze voor de gewenste periode en parameters downloaden. Deze nieuwe app is vooral nuttig
voor water- en bodemdeskundigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook voor
onderzoekers of onderzoeksbureaus die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.
Over welke gegevens gaat het?
BruWater geeft je toegang tot volgende types gegevens:
•M
 onitoringgegevens van de waterkwaliteit van waterlopen en vijvers (voornamelijk
de Zenne, het Kanaal en de Woluwe) en over de naleving van de geldende normen.
Momenteel zijn enkel de fysicochemische en chemische kwaliteitsgegevens van het
oppervlaktewater (waterkolom) beschikbaar, maar binnenkort zouden ook andere data
worden toegevoegd.
• Monitoringgegevens van de grondwaterkwaliteit op basis van meer dan honderd fysicochemische parameters.
• De grondwaterstanden, de absolute en relatieve piëzometrische niveaus van een vijftigtal
meetstations van het kwantitatieve grondwatermeetnet.

Meer weten:
Voor toegang tot de app en meer informatie over
BruWater: leefmilieu.brussels > Water > News
Vragen over de app? Raadpleeg de handleiding.
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lokaliseren, de gegevens per meetstation opzoeken, ze in een grafiek of tabel weergeven en
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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.
Onderwerp
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Datum

Inhoud

Mobiliteit

Besluit van de Brusselse Van 25/02/2021,
Hoofdstedelijke Regering BS van 3/03/2021

Industrie

houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde
industriële inrichtingen tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
Besluit van de Brusselse Van 11/03/2021,
Hoofdstedelijke Regering BS van 23/03/2021 13 november 2008 houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde
ingedeelde industriële inrichtingen, p. 23804.

Dieren

Ordonnance

Du 18/03/2021,
MB du 25/03/2021

Dieren

Ordonnantie

Van 18/03/2021,
tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren,
BS van 25/03/2021 p. 28073.

Dieren

Ordonnantie

Van 18/03/2021,
tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat het
BS van 25/03/2021 verbod op het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren betreft, p. 28074.

Mobiliteit

tot wijziging van enerzijds het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014 betreffende
het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse
Besluit van de Brusselse Van 4/03/2021,
Hoofdstedelijke Regering BS van 25/03/2021 Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen en anderzijds het besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen, p. 28075.

Mobiliteit

Besluit van de Brusselse Van 25/03/2021,
tot goedkeuring van het gewestelijke mobiliteitsplan (GewMP)
Hoofdstedelijke Regering BS van 15/04/2021

Gebouw

Omzendbrief

Mobiliteit

Besluit van de Brusselse Van 25/03/2021,
tot goedkeuring van het gewestelijke mobiliteitsplan (GewMP). - Addendum - pagina 33546 tot 33548
Hoofdstedelijke Regering BS van 27/04/2021

BS van 15/04/2021

tot vaststelling van de algemene en bijzondere uitbatingsvoorwaarden van toepassing op parkings, p. 18655.

ot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
betreffende de bescherming van de paardachtigen die ingezet worden als publieksvermaak, p. 28071.

betreffende het principe van vrijstellingen van vergunningsaanvragen voor de aanleg of aanpassing
van de publieke ruimte en voor de voorlopige proefaanleg van wegen

Lucht

Ordonnantie

houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat,
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering
Van 15/04/2021,
van een aantal bepalingen van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende
BS van 30/04/2021
luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau,
met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève

Stedenbouw

Ordonnantie

Van 28/01/2021,
BS van 3/05/2021

Vergunningen

Besluit van de Brusselse Van 1/04/2021, BS
Hoofdstedelijke Regering van 3/05/2021

wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de
formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals,
voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten, p. 42049.

Vergunningen

Besluit van de Brusselse Van 1/04/2021, BS
Hoofdstedelijke Regering van 3/05/2021

wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling
van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, p. 42058.

Biociden

Ministerieel besluit

Van 29/04/2021,
BS van 5/05/2021

Ordonnantie

houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2020 tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van een
Van 16/02/2021,
aantal bepalingen van richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016
BS van 10/05/2021
betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen,
tot wijziging van richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van richtlijn 2001/81/EG, p. 47244.

Afval

Ordonnantie

houdende wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, van het Wetboek van 25 maart
1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, van de
ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, van het koninklijk
Van 6/05/2021,
besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer
BS van 12/05/2021 over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van : uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse
diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan ; alsook van afvalstoffen bij
hun doorvoer en van de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA
bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, p. 47659.

Mobiliteit

wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2000 tot oprichting
Besluit van de Brusselse Van 29/04/2021,
Hoofdstedelijke Regering BS van 12/05/2021 van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, p. 47679.

Mobiliteit

wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
Besluit van de Brusselse Van 12/05/2021,
Hoofdstedelijke Regering BS van 25/05/2021 de binnenwateren, p. 53383.

Lucht
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Juridische
aard

Ordonnantie tot wijziging van hoofdstuk IIIbis van titel IV van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
p. 42047.

betreffende een tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om
de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen, p. 46187.
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