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BEN wordt een blog 
om je nog beter te 
informerenr

20252035: op weg 
naar emissiearme 
mobiliteit

In de loop der jaren is BEN uitgegroeid tot hét magazine voor professionals die 

hun activiteiten op een duurzame manier willen ontwikkelen en op de hoogte 

willen blijven van de milieuregelgeving. Vandaag slaat BEN een nieuwe weg in: 

het vertrouwde magazine wordt omgevormd tot een blog voor professionals, 

de BLOG PRO. Deze nieuwe formule speelt in op de digitale behoeften van 

professionals en past zich nog sneller en efficiënter in hun drukke beroepsleven in.

BEN wordt een blog 
om je nog beter te informeren

Wat verandert er?

Momenteel lees je het laatste nummer van BEN. Voortaan geen papieren magazine meer in je 

brievenbus, en ook geen PDF meer op onze website. BEN wordt een blog voor professionals, 

de BLOG PRO, met een eigen interface en navigatie waarmee je gemakkelijk de informatie vindt 

die voor jouw bedrijf of sector van belang is. Dankzij deze digitale evolutie kunnen wij je nog beter 

ondersteunen bij jouw milieubeheer en jouw projecten om de milieutransitie te realiseren.

Inhoud met hoge toegevoegde waarde

Op de volledig vernieuwde website van Leefmilieu Brussel leidt het menu je naar een deel van 

de site die speciaal voor jou, als professional, werd gecreëerd (via: leefmilieu.brussels > Profes-

sionals). Je vindt er alle relevante informatie, regelgeving en ondersteuning voor professionals. 

Op de meeste pagina’s kan je zelfs filteren op de sector waarin je actief bent. Je vindt er ook een 

kalender met al onze evenementen en opleidingen. Bovendien krijg je er toegang tot de blog 

voor professionals, boordevol interessante en inspirerende inhoud in verschillende formaten: 

journalistieke interviews, video’s, fotoreportages, quizzen... We richten ons rechtstreeks tot jou, 

als professional, met advies van onze experten en concrete voorbeelden om je aan te sporen 

tot actie en jouw transitieproces op te starten of voort te zetten.

Nieuwe rubrieken op maat van jouw leefwereld

Jouw blog geeft je toegang tot getuigenissen van collega's, diepgaande verslagen, praktische 

adviezen en te ondernemen acties die verband houden met thema’s en vragen waarmee je in 

jouw beroepsleven regelmatig wordt geconfronteerd, of je nu net je eerste stappen in milieube-

heer zet of op zoek bent naar inspirerende voorbeelden om een stap verder te zetten. Net als 

op de website kan je de meeste pagina’s filteren op basis van de sector waarin je actief bent. Er 

komt ook een blog voor particulieren met meer algemene artikels over het leefmilieu.

Wanneer?

Binnenkort! Vanaf het najaar zal je toegang hebben tot dit gloednieuwe platform en de inspiratie 

of informatie vinden die je zoekt. Abonneer je op onze nieuwsbrief en/of onze sociale media 

en ontdek als eerste deze gloednieuwe blog. Intussen willen wij jullie allemaal bedanken voor 

het lezen van ons BEN-magazine. We zien jullie graag terug in digitale vorm op de BLOG PRO.

5 Wetgeving versterkt 
geluid: geef jouw 
mening

5 Ontdek 
de EcodynTalks

5 EcoRenokrediet 
maakt renovatie 
toegankelijker

Afgiftekantoor - 1099 Brussel X
Erkenningsnummer: P808239

https://efficy.leefmilieu.brussels/public/guest?app=ibge&page=start.htm&langId=1&lang=nl&_ga=2.197353191.979946594.1657710174-1253460446.1657710174
https://www.linkedin.com/company/bruxelles-environnement-leefmilieu-brussel/
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Het tijdschema voor de lage-emissiezone (LEZ) ligt vast. Voor auto’s en lichte bestelwagens valt het doek voor dieselmotoren 

in 2030, en voor benzine-, LPG- en CNG-motoren in 2035. Bovendien heeft het Gewest met zijn “Roadmap Low Emission 

Mobility” een strategie goedgekeurd die gericht is op mobiliteit zonder directe emissies. Ontdek wat dit betekent voor 

professionals en welke steunmaatregelen er bestaan om dit doel te bereiken.

2025-2035: 
op weg naar emissiearme mobiliteit
MOBILITEIT

Context

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft naar klimaatneutraliteit en een betere luchtkwaliteit tegen 

2050. Om die ambitie waar te maken, is het van essentieel belang de transitie naar emissiearme 

mobiliteit te versnellen. Daarom hebben de gewestelijke autoriteiten een definitief tijdschema voor de 

geleidelijke afschaffing van verbrandingsmotoren en een “Roadmap Low Emission Mobility” opgesteld.

Impact op tweewielers en vrachtwagens vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 moeten ook tweewielers voldoen aan de toegangscriteria van de 

LEZ. Zo mogen vanaf 2028 enkel elektrische bromfietsen en scooters in Brussel rijden. 

De regelgeving zal vanaf 2025 ook van toepassing zijn op vrachtwagens en dan moeten 

exemplaren met een dieselmotor ten minste aan de Euro VI-norm voldoen. Deze Euronorm 

zal tot 2036 verder worden aangescherpt. Er zijn momenteel echter geen plannen om 

verbrandingsmotoren voor dit type voertuigen geleidelijk te bannen.

Bestelwagens en minibussen

PVoor grotere bestelwagens en minibussen zullen benzine- en dieselmotoren in 2035 

worden gebannen. De afschaffing zal geleidelijk worden ingevoerd. In 2025 moeten 

dergelijke voertuigen met een dieselmotor minstens voldoen aan de Euro 5-norm, in 

2028 de Euro 6d-TEMP-norm en in 2030 de Euro 6d-norm. Tegelijkertijd wordt de LEZ 

ook wat soepeler. Zo wordt het aantal jaarlijkse dagpassen opgetrokken van 8 tot 24.  

Dit geeft mensen die niet vaak in Brussel rijden wat meer flexibiliteit of de mogelijkheid 

om de aankoop van een nieuw voertuig uit te stellen.

DAAROM HEBBEN  
DE GEWESTELIJKE 
AUTORITEITEN EEN 
DEFINITIEF TIJDSCHEMA 
VOOR DE GELEIDELIJKE 
AFSCHAFFING VAN 
VERBRANDINGSMOTO-
REN EN EEN “ROADMAP 
LOW EMISSION MOBI-
LITY” OPGESTELD. 

Brussel op weg naar emissiearme mobiliteit!
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Een aanpak per doelgroep en prioritaire groepen

Daarnaast heeft het gewest ook een strategische roadmap ontwikkeld, de “Roadmap 

Low Emission Mobility”. Het doel is om Brussel tegen 2035 om te vormen van een 

lage-emissiezone naar een zone zonder directe emissies. Daarbij worden particulieren, 

professionals, pendelaars en occasionele bezoekers gestimuleerd om meer te stappen, 

te fietsen, te autodelen of het openbaar vervoer te gebruiken. Om deze ambitie waar te 

maken, is de medewerking van alle betrokkenen nodig. De strategie is een combinatie van 

algemene en transversale maatregelen. Ze identificeert ook doelgroepen waarvoor een 

versnelde elektrificatie haalbaar is, zoals wagenparken (taxi's, bedrijfswagens, deelauto's, 

gedeelde micro-mobiliteit, overheden, openbaar vervoer, stadslogistiek), en andere prio-

ritaire groepen die specifieke steun en begeleiding nodig hebben, zoals micro- en kleine 

ondernemingen, zelfstandigen en de non-profitsector.

Transitie: meer steun en begeleiding

Er zijn ook verschillende maatregelen om professionals aan te moedigen de juiste trans-

portmethode te kiezen, en om emissievrije voertuigen te verkiezen boven conventionele 

voertuigen. Zo is voor micro- en kleine ondernemingen het steunpercentage voor de 

financiële tussenkomst in de aankoop/leasing van een elektrisch bedrijfsvoertuig ter ver-

vanging van een voertuig met een verbrandingsmotor dat door de LEZ wordt gebannen, 

verhoogd tot 40% of 30% van de kosten exclusief BTW (met een plafond tot 10.000/15.000 

euro). Bedrijven die een bakfiets of fietskar kopen om klanten te bezoeken of om goederen 

te leveren, kunnen dankzij de Cairgo Bike-premie tot 4.000 euro van de aankoopkosten 

recupereren. Er is bovendien financiële steun via de projectoproep “Low Emission Mobi-

lity” (zie hiernaast). Daarnaast wordt ook begeleiding aangeboden via de Mobility & Fleet 

Facilitator die bedrijven en organisaties gratis ondersteuning op maat biedt en hen zo 

begeleidt naar een duurzamer mobiliteits- en vlootbeheer. De facilitator laadinfrastructuur 

beantwoordt alle vragen die professionals kunnen hebben over laadpalen. De Green Deal 

voor een emissiearme logistiek (zie hiernaast) wil pioniers op het vlak van koolstofarm 

goederentransport in Brussel samenbrengen en onder de aandacht brengen. Met andere 

woorden, de lage-emissietoekomst van het gewest is begonnen! 

Green Deal voor een emissiearme logistiek
Doel van dit programma is de transitie naar een emissiearme logistiek in Brussel te versnellen. Of je nu 
goederen transporteert, levert of ontvangt, sluit je aan als Green Deal stakeholder. Je krijgt individuele 
begeleiding, een positief imago in het gewest en de gelegenheid om in contact te komen met andere 
pioniers op het gebied van logistiek in de stad. Wil je hier graag deel van uitmaken? Vul ons online for-
mulier in. Heb je nog vragen? Ga naar onze FAQ of neem contact met ons op via lowemissionmobility@
leefmilieu.brussels.

De projectoproep Low Emission Mobility 

VBen je van plan een semi-openbaar elektrisch 
ladsysteem te installeren (bedrijfsparking, vzw, 
supermarkt...), of een laadsysteem voor taxi’s of 
voertuigen voor stadslogistiek? Neem deel aan de 
projectoproep Low Emission Mobility. De geselec-
teerde bedrijven krijgen 25.000 tot 100.000 euro 
financiële steun. 

Meer info vind je via leefmilieu.brussels > Mobi-
liteit > Strategie ‘Low Emission Mobility’ > 
Projectoproep 'Low Emission Mobility' en facili-
tator laadinfrastructuur of stel je vragen via lem@
leefmilieu.brussels

Doe mee aan 
The Bike Project

The Bike Project biedt gratis individuele 

begeleiding aan bedrijven en organisaties 

in Brussel om hun fietsbeleid op te stellen, 

te ontwikkelen en uit te voeren. Het biedt 

deskundig advies, theoretische en prak-

tische fietsopleidingen voor werknemers 

en de mogelijkheid om twee weken lang 

verschillende soorten fietsen te testen.

https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/mobility-fleet-facilitator
https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/mobility-fleet-facilitator
https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/strategie-low-emission-mobility/projectoproep-low-emission-mobility-en-facilitator-laadinfrastructuur
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RyULnXQqo0S2ABvySb-N77dZmcVFIIVCg6t9ZuM8gX9UOFA2UjE4RVhKTDRHTTRHMkcxVTZFUDU2MS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RyULnXQqo0S2ABvySb-N77dZmcVFIIVCg6t9ZuM8gX9UOFA2UjE4RVhKTDRHTTRHMkcxVTZFUDU2MS4u
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/faq_nl.pdf
mailto://lowemissionmobility@leefmilieu.brussels
mailto://lowemissionmobility@leefmilieu.brussels
https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/strategie-low-emission-mobility/projectoproep-low-emission-mobility-en-facilitator-laadinfrastructuur
https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/strategie-low-emission-mobility/projectoproep-low-emission-mobility-en-facilitator-laadinfrastructuur
https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/strategie-low-emission-mobility/projectoproep-low-emission-mobility-en-facilitator-laadinfrastructuur
https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/strategie-low-emission-mobility/projectoproep-low-emission-mobility-en-facilitator-laadinfrastructuur
mailto://lem@leefmilieu.brussels
mailto://lem@leefmilieu.brussels
https://thebikeproject.brussels/the-bike-project/?lang=nl
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De facilitators, gratis technische 
ondersteuning voor jouw  
milieubeheersinitiatieven
MILIEUBEHEER

Facilitator duurzaam bouwen 

Ben je een professional in de bouwsector of een syndicus? Deze facilitator beantwoordt al 

jouw vragen over duurzame renovatie, hernieuwbare energie, regenwaterbeheer, groene 

daken en gevels, duurzame materialen, EPB- en PLAGE-regelgeving, akoestiek, enz.

Bonus

Mede-eigendommen die met een professionele syndicus werken, kunnen via deze facilita-

tor een “energie-quickscan” laten uitvoeren, een vereenvoudigde audit van jouw gebouw, 

inclusief diagnose van energiebesparingsmogelijkheden.

Meer info: leefmilieu.brussels > Gebouwen en energie > Gratis begeleiding > Facilitator 

Duurzame Gebouwen

Natuurfacilitator 

Deze facilitator richt zich tot de verschillende actoren die actief zijn in stadsontwikkeling: ste-

denbouwkundigen, projectontwikkelaars, architecten, projectontwikkelaars en beheerders 

van groene ruimten. Het doel is om professionals die natuur en biodiversiteit in hun plannen, 

projecten en programma’s willen integreren, te informeren, te sensibiliseren en te onder-

steunen. En bovendien de administratieve procedures in dit verband te vergemakkelijken.

Bonus

Deze facilitator beheert ook een platform voor ontmoetingen en uitwisselingen tussen over-

heidsbeheerders. Hij faciliteert ook de coördinatie van het overheidsbeleid voor de vergroening/

demineralisatie van de openbare ruimte, of de ontwikkeling van gewestelijke strategieën voor de eco-

logische bestrijding van bepaalde schadelijke organismen, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Meer info: leefmilieu.brussels > Groene ruimten en biodiversiteit > Acties van het Gewest 

> Natuurfacilitator

De facilitators van Leefmilieu Brussel, gratis ondersteuning tot je dienst.

Wil je graag ondersteuning voor jouw milieubeheersinitiatieven? Zoek je antwoor-

den op technische vragen? Je kan hiervoor terecht bij de facilitators en coaches 

van Leefmilieu Brussel, stuk voor stuk experten in de meest uiteenlopende domei-

nen. Je vindt er gratis helpdesks en coaching. Hier is alvast een kleine selectie.

En veel meer
Binnenkort ontdek je op onze nieuwe website 
ons volledige ondersteuningsaanbod voor tal 
van sectoren en thema’s: leefmilieu.brussels > 
Professionals > Diensten en aanvragen > Advies 
en ondersteuning

Helpdesk duurzame overheidsop-

drachten 

Ben je een Brusselse organisatie die zich 

aan de wet op overheidsopdrachten moet 

houden? Deze facilitator helpt je om ecolo-

gische criteria in jouw overheidsopdrachten 

op te nemen.

Bonus

Deze helpdesk licht jouw lastenboeken 

kritisch door om zeker te zijn dat jouw duur-

zaamheidscriteria relevant zijn en voldoen 

aan de wet op overheidsopdrachten.

Meer info: leefmilieu.brussels > Duurzaam 

consumeren > Duurzame overheidsop-

drachten > Gratis Helpdesk

EnergiePack voor kmo & social profit

Deze coaching is bestemd voor alle han-

delaars, ambachtslui, vrije beroepen, 

bedrijfsleiders van kleine of middelgrote 

ondernemingen of organisaties in de non-pro-

fitsector en helpt je om de energie-efficiëntie 

van jouw gebouwen te verbeteren.

Bonus

Een team van experten analyseert de ener-

gieprestaties van jouw gebouw(en) en geeft 

je persoonlijk advies om de energie-efficiën-

tie van jouw installaties te verbeteren.

Meer info: leefmilieu.brussels > Gebouwen 

en energie > Premies en stimuli > Energie-

Pack voor kmo & social profit

EXPERTEN,  
HELPDESKS EN GRATIS 
BEGELEIDING!

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/profiteer-van-gepersonaliseerd-advies/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/profiteer-van-gepersonaliseerd-advies/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/acties-van-het-gewest/natuurfacilitator
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/acties-van-het-gewest/natuurfacilitator
https://leefmilieu.brussels/themas/duurzaam-consumeren/duurzame-overheidsopdrachten/gratis-helpdesk
https://leefmilieu.brussels/themas/duurzaam-consumeren/duurzame-overheidsopdrachten/gratis-helpdesk
https://leefmilieu.brussels/themas/duurzaam-consumeren/duurzame-overheidsopdrachten/gratis-helpdesk
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepack-voor-kmo-social-profit
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepack-voor-kmo-social-profit
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepack-voor-kmo-social-profit
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Versterkt geluid:  
schrijf je in voor  
de volgende cursussen
GELUID

Organiseer je evenementen in open lucht of beheer je 

etablissementen waar versterkte muziek wordt gespeeld 

aan geluidsniveaus die 100 dB(A) kunnen bereiken?  

Ben je een geluidsprofessional die de wet op versterkt 

geluid dient na te leven? Schrijf je in voor de opleidingscy-

clus “referentiepersonen versterkt geluid”, georganiseerd 

door Leefmilieu Brussel. De Nederlandstalige cyclus gaat 

door op 19/9 (theorie) en 21/9 of 23/9 (praktijk). De Frans-

talige cyclus vindt plaats op 28/9 (theoretische cursus) en 

29/9 of 30/9 (praktische cursus).

Wetgeving versterkt geluid: geef jouw mening

De wetgeving versterkt geluid wordt momenteel geëvalu-

eerd. Wil je graag jouw mening kwijt? Laat het ons weten 

en we nemen per post of telefoon contact met je op.  

Alvast bedankt voor jouw hulp! Beheer je een plaats/eve-

nement waar muziek wordt gespeeld? Je kan ons jouw 

opmerkingen bezorgen via geluid.vergunningen@leefmilieu.

brussels. Binnenkort kan je ook onze online enquête invullen.
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Meer info :
• https://fonds.brussels > ECORENO-krediet

Meer info:
je leest er meer over in onze News-sectie of op leefmilieu.brussels 
> Geluid

EcoReno-krediet 
maakt renovatie 
toegankelijker
RENOLUTION

Ben je actief in de renovatie van gebouwen? 

Dan zal de nieuwe EcoReno-lening je zeker 

interesseren. Dankzij deze lening kunnen 

eigenaars, toekomstige eigenaars of huur-

ders de renovatie- of verbouwingswerken 

aan een woning in Brussel financieren aan 

een rentevoet van 0% of 1%. En dit onge-

acht de aard van de werkzaamheden. De 

EcoReno-lening wordt aangeboden door 

het Woningfonds en kan de vorm aannemen 

van een hypothecair krediet of een consu-

mentenkrediet. Dit is uitstekend nieuws voor 

jouw toekomstige klanten en voor de hele 

renovatiesector in Brussel.

EcoReno-krediet: de drempel voor 
renovatiewerkzaamheden verlaagt. 

Wie is er beter geplaatst om over milieubeheer te praten dan 

de organisaties die het Label Ecodynamische Onderneming 

dragen? Daarom lanceert het Label #EcodynTalks, een 

reeks video-interviews met gelabelde organisaties. In deze 

interviews delen leden van alle soorten organisaties (vzw’s, 

bedrijven, overheidsinstanties) hun ervaringen. Ze hebben 

het over de voordelen van milieubeheer, ze geven advies aan 

bedrijven die ermee aan de slag willen gaan en ze bieden per-

spectieven op het milieu-engagement van organisaties in een 

gewest in transitie... en ze leveren vooral goede ideeën op!

Interesse?
Surf naar: www.ecodyn.brussels > Nieuws> Interviews

Ontdek 
de EcodynTalks
MILIEUBEHEER

mailto:geluid.vergunningen%40leefmilieu.brussels?subject=
mailto:geluid.vergunningen%40leefmilieu.brussels?subject=
https://fonds.brussels/nl/lenen/ecoreno-krediet
https://leefmilieu.brussels/news/opleiding-voor-referentiepersoon-voor-de-versterkt-geluid-volgende-cyclus-september-2022
https://leefmilieu.brussels/news/opleiding-voor-referentiepersoon-voor-de-versterkt-geluid-volgende-cyclus-september-2022
https://www.ecodyn.brussels/newsleed/ontdek-de-ecodyntalks-interviews/?lang=nl
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Een gesprek met de Facilitator 
Bioafval Pro
AFVALBEHEER

Vanaf 2023 zijn professionals in Brussel verplicht om hun bioafval te beheren en 

te sorteren. Het betreft zowel keuken- en tafelafval, als groenafval. Gedaan met 

vuilbakken waar je “alle afval” in achterlaat. Voortaan moet je bioafval aan de bron 

sorteren zodat het nadien kan worden gerecycleerd. Om professionals hierbij te 

helpen, riep Leefmilieu Brussel de Facilitator Bioafval Pro in het leven. We vroegen 

één van de experts Jean-Marie Savino om de gratis dienst voor te stellen. 

Pour en savoir plus :
environnement.brussels > Les priorités de l'inspec-
tion en 2022

Welke diensten biedt de Facilitator Bioafval Pro en voor wie zijn ze bedoeld?

Wij willen professionals die bioafval produceren helpen. Dat doen we met algemene 

infosessies en gratis opleidingen om het publiek bewust te maken van de uitdagingen op 

het vlak van bioafvalbeheer, om voedselverspilling te verminderen en om de sortering te 

optimaliseren.

Voor welke diensten kunnen bedrijven bij jullie in de praktijk aankloppen? 

Wij helpen bedrijven om hun hoeveelheden en soorten afval in kaart te brengen, hun directe 

en indirecte kosten te kwantificeren en zich beter te organiseren zodat ze stroomopwaarts 

minder bioafval produceren en het stroomafwaarts geproduceerde bioafval beter kunnen 

beheren. We focussen op sortering, verspilling en compostering, en passen ons aan de 

specifieke situatie van de professional aan.

Welk type professionals kan bij jullie terecht?

Alle bedrijven die keuken- en tafelafval, en ook groenafval produceren. Wij richten ons 

vooral op de horeca, maar ook op kruidenierswinkels, bakkerijen en bedrijfsrestaurants. 

We bieden bovendien ondersteuning aan openbare organisaties zoals kinderdagverblijven, 

scholen, verzorgingstehuizen, universiteiten, ziekenhuizen en bedrijfsevenementen. Kortom, 

elke Brusselse professional die keuken- en tafelafval en/of groenafval produceert, kan bij 

ons terecht.

“Het sorteren en beheren van bioafval is haalbaar en loont de moeite!”

Hoe reageren professionals op deze 

nieuwe regelgeving? Zijn er drempels 

of vooroordelen?

De meest gehoorde bedenkingen hebben 

vaak te maken met plaatsgebrek, de kos-

ten en de tijd die nodig is om te sorteren, 

maar ook met de professionele en maat-

schappelijke context. Als we denken aan 

de processen die enkele jaren geleden 

werden opgezet om andere afvalstromen 

te sorteren, weten we dat het haalbaar is 

en de moeite loont. Via onze informatie- en 

ondersteuningsdiensten beantwoorden we 

alle vragen.

Wil je een beroep doen op de diensten van 

de Facilitator Bioafval Pro? Neem contact 

op met hun experten via biodechetspro@

environnement.brussels

Meer info over de facilitator:
• https://recyclebxlpro.be/nl/

BIOAFVAL BETER  
SORTEREN: WAT ZIJN 
DE VOORDELEN VOOR 
PROFESSIONALS?

https://environnement.brussels/linspection/ressources/guide-pour-les-professionnels
https://environnement.brussels/linspection/ressources/guide-pour-les-professionnels
mailto://biodechetspro@environnement.brussels
mailto://biodechetspro@environnement.brussels
https://recyclebxlpro.be/nl/
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Dien jouw milieuvergunning  
online in via MyPermit
MILIEUVERGUNNING

Hoe werkt het? 

Het nieuwe portaal MyPermit Leefmilieu is een dynamisch formulier. Tijdens de aanvraag 

krijg je toegang tot links naar verschillende handleidingen of relevante documentatie die je 

zullen helpen bij het verder aanvullen van jouw dossier, en dat in functie van jouw specifieke 

geval. De tool stelt dus enkel vragen die betrekking hebben op jouw specifieke situatie, 

jouw bedrijf en de ligging ervan.

Toegang tot geclassificeerde installaties en kaarten in één klik 

Om de klasse van jouw vergunning te bepalen, alsook de verschillende documenten 

die nodig zijn om jouw dossier te vervolledigen, beschikt MyPermit Leefmilieu over een 

zoekfunctie om de verschillende klasses van installaties terug te vinden. In functie van 

de gekozen installatie moet je een reeks gegevens indienen en vragen beantwoorden.  

Zo kan je eenvoudig een volledig dossier samenstellen. MyPermit Leefmilieu beschikt ook 

over een cartografietool waarmee je de percelen kan selecteren waarop jouw activiteiten 

betrekking hebben. De tool vult automatisch de adressen aan die aan deze percelen 

zijn gekoppeld. De cartografietool geeft je ook informatie over de bodeminventarisatie 

en eventuele Natura 2000-gebieden. Op basis van deze informatie worden de verdere 

vragen in het formulier automatisch aangepast.

My Permit: info beschikbaar in één klik!

Voorwaarden voor toegang tot het plat-

form 

MyPermit is nog volop in ontwikkeling. 

Momenteel kunnen alleen nieuwe vergun-

ningsaanvragen voor Leefmilieu Brussel 

worden ingediend. In de praktijk is het 

indienen van een vergunningsaanvraag via 

MyPermit alleen mogelijk als het gaat om: 

• Een vergunning klasse 1A, 1B of 1D. 

•  Een vergunning klasse 2 voor een goed 

van openbaar nut of de exploitatie van 

een goed van openbaar nut (grondwa-

terwingebied), of indien het onroerend 

goed waarin de installaties zich bevinden 

als erfgoed is geclassificeerd of wordt 

geclassificeerd, of als het op de lijst van 

beschermd erfgoed staat geregistreerd 

of wordt geregistreerd.

•  Een vergunning klasse 2 wanneer 

minstens één van de aanvragers een 

publiekrechtelijke rechtspersoon is die 

de staat, de gewesten of openbare instel-

lingen (universiteiten, ziekenhuizen...) 

vertegenwoordigt.

Alle andere dossiers moeten worden inge-

diend volgens de gebruikelijke procedures, 

zoals vermeld op: leefmilieu.brussels > 

Praktische gids voor milieuvergunningen 

> Hoe en waar uw aanvraag indienen?

Het nieuwe Brusselse portaal MyPermit Leefmilieu is een dynamische tool 

waarmee je nieuwe vergunningsaanvragen rechtstreeks online kunt indienen. 

Het doel is de administratieve procedure voor milieuvergunningsaanvragen 

vereenvoudigen, je wegwijs maken in het aanvraagproces en je tijd laten winnen 

voor jouw projecten.

Ontdek MyPermit Leefmilieu: 
• https://mypermit.hccp.be/nl/milieuvergunning

https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/praktische-gids-voor-milieuvergunningen/hoe-en-waar-uw-aanvraag-indienen
https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/praktische-gids-voor-milieuvergunningen/hoe-en-waar-uw-aanvraag-indienen
https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/praktische-gids-voor-milieuvergunningen/hoe-en-waar-uw-aanvraag-indienen
https://mypermit.environnement.brussels/home
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Onderwerp
Juridische  
aard

Datum Inhoud

Stedelijke 
renovatie

Besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke 
Regering

Van 31/03/2022, 
MB van 4/05/2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de 
verbetering van het woonmilieu, p. 40795.

Energie Ordonnantie Van 2/12/2021, MB 
van 9/05/2022

Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de statistische overdrachten van energie uit hernieuwbare bronnen 
voor de naleving van richtlijnen 2009/28/EG en (EU) 2018/2001, ondertekend te Vilnius/Brussel op 15 
juli 2021. — Addendum, p. 41616.

Natuur
Besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke 
Regering

Van 10/03/2022, 
MB van 11/05/2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het erkend natuurreservaat 
Vogelzangbeek in Anderlecht, p. 42281.

Energie
Besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke 
Regering

Van 31/03/2022, 
MB van 19/05/2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 9 februari 2012 betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van 
energie, p. 43677.

Vergunningen
Besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke 
Regering

Van 28/04/2022, 
MB van 19/05/2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de implementatie van de grens-
overschrijdende raadplegingsprocedure in het kader van aanvragen van een milieuattest of -vergunning, 
stedenbouwkundig attest, stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning en met betrekking tot de 
aanplakking van de beslissingen, p. 43679.

Mobiliteit Ordonnantie Van 17/03/2022, 
MB van 20/05/2022

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije 
vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto, p. 44191.

Urbanisme
Besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke 
Regering

Van 31/03/2022, 
MB van 25/05/2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de digitalisering van de behandelings-
procedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en 
verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden 
geregeld, p. 44924.

Mobiliteit
Besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke 
Regering

Van 19/05/2022, 
MB van 1/06/2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer, 
p. 47061.

Lucht
Besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke 
Regering

Van 5/05/2022, MB 
van 16/06/2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende persistente organische verontreinigende 
stoffen, p. 51138.

Mobiliteit
Besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke 
Regering

Van 30/06/2022, 
MB van 11/07/2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone gericht op de 
invoering van de criteria voor 2025 - 2036, p. 55403.

GSM Enquête MB van 11/07/2022 Openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk plan inzake de elektromagnetische omgeving in 
Brussel, p. 55463

Urbanisme
Besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke 
Regering

Van 1/06/2022, MB 
van 15/07/2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een tijdelijke en uitzonderlijke vrij-
stelling van de stedenbouwkundige vergunning voor bepaalde handelingen en werken die noodzakelijk 
zijn geworden door een massale toestroom van vluchtelingen, p. 56487.

Afval
Besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke 
Regering

Van 23/06/2022, 
MB van 29/07/2022

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 2022 tot wijziging van het 
besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het 
beheer van afvalstoffen en gelinkte bepalingen, p. 60039.
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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.


