
De Voorzitter van de VZW DENUO,
B. ARTS

De Voorzitter van de VZW FEVAR,
M. VERHOLEN

De Managing director van de VZW ESSENSCIA,
Y. VERSCHUEREN

De Directrice van de afdeling ESSENSCIA PolyMatters,
S. WALRAEDT

De Directeur-generaal van de VZW FEDUSTRIA,
F. QUIX

De afgevaardigd Administrateur van de VZW AGORIA,
M. LAMBOTTE

Bijlage 1 : Inhoud van de technische evaluatie
De technische evaluatie heeft onder meer betrekking op de volgende elementen:
1. Milieu-impact:
- Continue verbetering van het systeem (innovatie, regelmatige update ...); ;
- Onderzoek naar en gebruik van de best mogelijke technologieën voor afvalbeheer (inzameling, vervoer,

hergebruik, innovatieve recyclingprocessen ...), bijvoorbeeld door middel van studies;
— duurzaam communicatiebeleid ten opzichte van de doelgroep(en) (bijvoorbeeld: gebruik van goodies

beperken ...); ;
— Milieucriteria in de bestekken: een beroep doen op operatoren die een duurzaam beleid voeren (vermindering

CO2-uitstoot, duurzaam wagenpark ...), afstand (vermindering CO2-uitstoot) ... ;
— Proactiviteit in het zoeken naar potentiële afzetmarkten.
2. Statistieken (en methodologie):
- Berekeningsmethode voor de opgehaalde hoeveelheden ten opzichte van de op de markt gebrachte hoeveelheden

en de regionale verdeling;
- Evenwichtige en voldoende verdeling van de terugnamepunten in het Gewest;
- Bereiken van het verwerkingspercentage;
- Berekeningsmethode voor de verwerkte percentages en hoeveelheden per type afval (zie Europese Verordening);
- Overeenstemming tussen de cijfers inzake op de markt gebrachte, opgehaalde, opgeslagen hoeveelheden en de

hoeveelheden die naar de verwerking worden gestuurd (zorgt voor opvolging vanaf het op de markt brengen, via de
inzameling en uiteindelijk de verwerking en wat eruit voortkomt). (link met het zoeken naar potentiële bronnen);

3. Aanvulling bij het financieel plan:
- Toewijzing van de uitgaven en inkomsten per type/categorie die het mogelijk maakt de verschillende

financieringsbronnen voor het gehele budget te identificeren, zonder kruisfinanciering tussen de stromen van de
huishoudens en die van de niet-huishoudens;

- Berekeningsmethode voor de bijdragen van de leden, naleving van het principe van de reële en volledige
kostprijs, identificatie van de verschillende types/categorieën afval (geen kruisfinanciering). »
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2022/31017]
17 FEBRUARI 2022. — Omzendbrief van 17 februari 2022 tot

wijziging van de omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 27 januari 2022 houdende richtlijnen voor het
personeelsbeheer van de gewestelijke overheidsdiensten en de
instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in het kader van het Coronavirus (COVID-19)

Beste collega’s, mevrouw, meneer,

De Regering wenst de verschillende gewestelijke diensten te herin-
neren aan de richtlijnen betreffende het coronavirus COVID-19, die u
kunt vinden op www.coronavirus.brussels, www.sciensano.be en www-
.crisiscentrum.be.

Gelet op de geconsolideerde omzendbrief van 27 januari 2022 hou-
dende richtlijnen voor het personeelsbeheer van de gewestelijke
overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het CORONAVIRUS
(COVID-19) ;

Overwegende de beslissingen van de Codeco van 11 februari 2022 ;
Overwegende dat er een nieuwe fase is aangebroken in het beheer

van de coronapandemie en de maatregelen rond de organisatie van de
arbeid binnen het gewestelijk openbaar ambt dienen te worden
aangepast aan deze nieuwe omstandigheden ;

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2022/31017]
17 FEVRIER 2022. — Circulaire du 17 février 2022 modifiant la

circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 janvier 2022 portant directives pour la gestion du personnel des
services publics régionaux et des organismes d’intérêt public de la
Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du Coronavirus
(COVID-19)

Chers collègues, Madame, Monsieur,

Le Gouvernement souhaite rappeler aux différents services régio-
naux les directives relatives au coronavirus COVID-19 que vous pouvez
retrouver sur www.coronavirus.brussels, www.sciensano.be et www-
.centredecrise.be.

Vu la circulaire consolidée du 27 janvier 2022 portant directives pour
la gestion du personnel des services publics régionaux et des organis-
mes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du
CORONAVIRUS (COVID-19) ;

Considérant les décisions du Codeco du 11 février 2022 ;
Considérant qu’une nouvelle phase dans la gestion de la pandémie

du coronavirus a commencé et que les mesures concernant l’organisa-
tion du travail au sein de la fonction publique régionale doivent être
adaptées à ces nouvelles circonstances ;
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Overwegende de noodzaak om de gevolgen voor de personeelsleden
van het gewestelijke openbaar ambt te verduidelijken en te preciseren ;

Zou de Regering U willen vragen de volgende richtlijnen rond de
arbeidsorganisatie mee te delen aan de personeelsleden van de
diensten die onder uw verantwoordelijkheid vallen :

1. Punt 1 “telewerk tijdens COVID-19″ wordt als volgt gewijzigd:

“De huidige regels gelden zowel voor statutair als voor contractueel
personeel.

Zolang het personeelslid niet ziek is, is hij verplicht zijn werkzaam-
heden voort te zetten.

Telethuiswerk is niet meer verplicht maar blijft aanbevolen wanneer
dat mogelijk is bij alle administraties, voor alle personen bij hen
werkzaam, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie
of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienst-
verlening.

Terugkeermomenten op het werk mogen 2 dagen per week per
persoon bedragen.”

2. Punt 13 « Ventilatie » wordt aangevuld met de volgende zin :
“Bij het bereiken van de limietwaarde van 1500 ppm CO2 of een

debiet van 18m3 ventilatie per persoon of 18m3 luchtzuivering per uur
per persoon moet de capaciteit worden beperkt of moeten andere
maatregelen worden genomen.”

Deze omzendbrief treedt in werking op de datum van haar
goedkeuring.

Brussel, 17 februari 2022.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

R. VERVOORT

De Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt,
S. GATZ

*

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2022/20337]

Kennisgeving van openbare onderzoeken. — Gedeeltelijke wijziging
van het gewestelijk bestemmingsplan in verband met de site ’van
de heizelvlakte’, gelegen op het grondgebied van de stad Brussel,
en zijn milieueffectenrapport

Het openbaar onderzoek loopt van 4 maart 2022 tot en met
2 mei 2022.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier
geraadpleegd worden:

+ online, op de website: www.perspective.brussels

+ bij de stad Brussel: Administratie van de Stad Brussel –
Departement Stedenbouw – Dienst Vergunningen (Administratief
Centrum – Anspachlaan 6 te 1000 Brussel, 10de verdieping/
kantoor 00). Wegens de gezondheidssituatie enkel op afspraak via het
telefoonnummer: 02/279.29.29. Inlichtingen en technische toelichtingen
kunnen er worden verkregen via het telefoonnummer: 02/02/279.30.41.

Gezien de gezondheidscontext kunnen opmerkingen en bezwaren
enkel op afspraak worden ingediend tijdens de hierboven vermelde
periode van het onderzoek, ofwel:

+ schriftelijk ter attentie van perspective.brussels, departement
Territoriale strategie

o via de website: www.perspective.brussels

Considérant la nécessité de clarifier et de préciser les conséquences
pour les membres du personnel de la fonction publique régionale ;

Le Gouvernement vous demande de communiquer les directives
suivantes relatives à l’organisation du travail aux membres du personnel
des services relevant de votre responsabilité :

1. Le point 1 « le télétravail pendant la COVID-19 » est modifié
comme suit :

« Les règles actuelles sont d’application pour les membres du
personnel statutaire et contractuel.

Tant que le membre du personnel n’est pas malade, il est tenu de
poursuivre ses activités.

Le télétravail à domicile n’est plus obligatoire, mais reste recom-
mandé dans la mesure du possible dans toutes les administrations pour
toutes les personnes occupées auprès de celles-ci, sauf si c’est
impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la
gestion du service public, de ses activités ou de ses services.

Des moments de retour au travail peuvent s’élever à 2 jours par
semaine par personne. »

2. Le point 13 “ Ventilation” est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la valeur limite de 1500ppm de CO2 ou un débit de

ventilation de 18m3 par personne ou un assainissement de l’air
de 18m3 par heure par personne est atteint, la capacité doit être réduite
ou d’autres mesures doivent être prises. »

La présente circulaire entre en vigueur à la date de son approbation.

Bruxelles, le 17 février 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre de la Fonction publique,
S. GATZ

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2022/20337]

Avis d’enquête publique. — Modification partielle du plan régional
d’affectation du sol relative au site « du plateau du heysel » et son
rapport sur les incidences environnementales, situé sur le territoire
de la Ville de Bruxelles

L’enquête publique se déroule à partir du 4 mars 2022 et jusqu’au
2 mai 2022 inclus

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est
consultable :

+ en ligne, sur le site internet : www.perspective.brussels

+ à la Ville de Bruxelles : Administration de la Ville de Bruxelles –
Département Urbanisme – Direction Autorisations (Centre Administra-
tif – Boulevard Anspach 6 à 1000 Bruxelles, 10e étage/bureau 00).
Uniquement sur rendez-vous en raison du contexte sanitaire au
numéro de téléphone suivant 02/279.29.29. Des renseignements et
explications techniques peuvent y être obtenus via le numéro de
téléphone suivant 02/279.30.41.

Les observations et réclamations peuvent être formulées unique-
ment sur rendez-vous compte tenu du contexte sanitaire, durant la
période d’enquête précisée ci-dessus, soit :

+ par écrit à l’attention de perspective.brussels Département
Stratégie territoriale

o depuis le site web : www.perspective.brussels
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