
Het aantal betrokken twaalfden voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit bedraagt vier
twaalfden.

Het aantal betrokken twaalfden voor de toepassing van artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt, naar
gelang van de maand waarop de aanvankelijk geplande installatie betrekking heeft, vastgesteld op :

1o vier twaalfden voor een installatie die oorspronkelijk gepland was voor maart;

2o drie twaalfden voor een installatie die oorspronkelijk gepland was voor april;

3o twee twaalfden voor een installatie die oorspronkelijk gepland was voor mei;

4o een twaalfde voor een installatie die aanvankelijk was gepland in juni tot en met 7 juni 2020, met uitzondering
van wellnesscentra, casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, binnenspeeltuinen en bioscopen, waarvoor die datum
wordt verlengd tot en met 30 juni 2020.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Begroting en Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 september 2020.

Voor de Waalse Regering :
De Minister-President,

E. DI RUPO
De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

J.-L. CRUCKE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[2020/15577]

15 SEPTEMBER 2020. — Ministerieel besluit tot wijzizing van het
ministerieel besluit van 14 september 2017 dat de soorten plastic
nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de
plastic zakken voor eenmaling gebruik bedoeld in artikel 4.6.2. van
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 decem-
ber 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen

De Minister van Brusselse Hoofdstelijke Regering belast met
Leefmilieu,

Gelet op, de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen,
het artikel 56;

Gelet op, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
betreffende het beheer van afvalstoffen, het artikel 4.6.2., § 3;

Gelet op de « gendertest », zoals bepaald door het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 22 november 2018 houdende
uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 houdende de
introductie van de gendertest, verwezenlijkt op 22 januari 2020;

Gelet op het gebrek aan advies van de Raad voor het Leefmilieu van
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 18 juni 2020;

Gelet op het advies 67.479 van de Raad van State, gegeven op
25 juni 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Enig artikel. In artikel 2, § 1, derde streepje, van het ministerieel
besluit van 14 september 2017 dat de soorten plastic zakken nader
omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken
voor eenmaling gebruik bedoeld in artikel 4.6.2. van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende
het beheer van afvalstoffen, worden de woorden « zeer lichte »
ingevoegd tussen de woorden « Tot 31 december 2029, de » en de
woorden « plastic zakken ».

Brussel, 15 september 2020.

De Minister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast met Leefmilieu,

A. MARON

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2020/15577]

15 SEPTEMBRE 2020. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-
tériel du 14 septembre 2017 précisant les types de sacs plastiques
dérogeant à l’interdiction d’utilisation des sacs plastiques à usage
unique visé à l’article 4.6.2. de l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la
gestion des déchets

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l’Environnement,

Vu l’ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, l’article 56;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, l’article 4.6.2., § 3;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novem-
bre 2018 portant exécution de l’ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à
l’introduction du test égalité des chances, réalisé le 22 janvier 2020;

Vu l’absence d’avis du Conseil de l’Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale;

Vu l’avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-
Capitale, donné le 18 juin 2020;

Vu l’avis 67.479 du Conseil d’Etat, donné le 25 juin 2020, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article unique. Dans l’article 2, § 1er, troisième tiret, de l’arrêté
ministériel du 14 septembre 2017 précisant les types de sacs plastiques
dérogeant à l’interdiction d’utilisation des sacs plastiques à usage
unique visé à l’article 4.6.2. de l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des
déchets, les mots « très légers » sont insérés entre les mots « sacs
plastiques à usage unique » et les mots « destinés à l’emballage de
denrées alimentaires ».

Bruxelles, le 15 septembre 2020.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Environnement,

A. MARON
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