
Eural code Omschrijving

20 02 Tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)

20 02 01 Biologisch afbreekbaar afval - tuin- en parkafval, afval voorkomende uit het
onderhoud van tuinen, resten bij het ontginnen
van kleine bossen, drijvende plantendelen

20 03 Overig stedelijk afval

20 03 01 Gemengd stedelijk afval - huisafval (afzonderlijk afgehaald bioafval)

20 03 02 Marktafval - marktafval

* * - veengrond en heelaarde

* * - biologisch afbreekbare producten uit hernieuw-
bare grondstoffen evenals afval uit het be- en
verwerkingsproces

* * - eierschalen

* * - kalk
- bentoniet
- stof en poeder van gesteente, zand
- klei

Nota’s

(1) De agrarische gebieden met bijzondere waarde zijn sinds de decreetwijziging van 22 april 2005 niet meer
opgesomd bij de ruimtelijk kwestbare gebieden.

(2) Vb. droging van de ruwe varkensmest (totaal volume vermindering), biologische behandeling van de dunne
fractie (effluent met een lage nutriënteninhoud),

(3) In principe kunnen secundaire grondstoffen voor gebruik in of als meststof of bodemverbeterend middel
zonder verdere behandeling afgezet worden in de land- en tuinbouwsector. Echter in sommige gevallen kan het
aangewezen zijn de secundaire grondstoffen om technische (optimalisatie proces) en economische (energiewinning,
valorisatie eindproduct) redenen verder te behandelen.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2006/00845]
Province de Liège. — Elections communales de Blegny. — Réclamation

Au Moniteur belge du 20 octobre 2006, quatrième édition, page 56296, acte n° 2006/00815, il faut lire l’intitulé
comme ci-dessus.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[2006/31545]

1 SEPTEMBER 2006. — Omzendbrief aan de O.C.M.W.’s van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met sommige finan-
ciële diensten in het kader van de toepassing van de wet van
4 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van werken en leveringen. — Erratum

— In het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2006, editie 2
(C-2006/31506), op bladzijde 55940, waar onder rubriek 2.2 Bekendma-
king : « 221.000 EUR BTW niet inbegrepen » dient gelezen te worden in
plaats van « 211.900 EUR ».

— Op bladzijde 55942, derde paragraaf, dient gelezen te worden :
« O.C.M.W. » in plaats van « gemeente ».

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2006/31545]

1er SEPTEMBRE 2006. — Circulaire destinée aux C.P.A.S. de la
Région de Bruxelles-Capitale concernant certains services finan-
ciers dans le cadre de l’application de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services. — Erratum

— Au Moniteur belge du 19 octobre 2006, 2e édition (C-2006/31506),
en page 55940, il faut lire sous la rubrique 2.2 Publicité : « 211.000 EUR
T.V.A. non comprise » au lieu de « 211.900 EUR ».

— En page 55942, 3e paragraphe, il faut lire : « O.C.M.W. » à la place
de « gemeente ».
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