
 

BRUPARTNERS 
Bischoffsheimlaan 26 – 1000 Brussel 

Tel : 02 205 68 68 – brupartners@brupartners.brussels – www.brupartners.brussels 

 

ADVIES 
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

tot wijziging van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de 

algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van 
laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 28 september 2020 

Aanvraag behandeld door Commissie Leefmilieu 

Advies uitgebracht door de plenaire zitting op  15 oktober 2020 
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Vooraf 
Een op 1 september 2019 van kracht geworden wijziging van de ordonnantie betreffende de 
milieuvergunningen bepaalt dat het beheer van de erkenningen door Leefmilieu Brussel wordt 
verzekerd. Welnu, overeenkomstig de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen worden 
bepaalde erkenningen door besluiten van de Regering geregeld. Dit is het geval voor het besluit van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de 
procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De belangrijkste doelstelling van dit ontwerpbesluit, dat ter advies aan Brupartners wordt voorgelegd, 
bestaat er dan ook in, te voorzien dat de procedures en de beslissingen met betrekking tot de 
erkenningen van de laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door Leefmilieu Brussel worden 
beheerd. 

Het ontwerpbesluit gaat bovendien over tot de actualisering van bepaalde elementen van het besluit 
van 23 juni 1994 (met name door de invoering van uitwisselingen via elektronische weg) en voorziet 
de verplichting om de codes van goede praktijken (of equivalenten) te gebruiken bij de 
metingen/monsternemingen. Deze werden uitgewerkt op verzoek van Leefmilieu Brussel, hernemen 
de geldende normen (soms met meer dwingende aspecten) en bevatten richtlijnen op het vlak van  
metingen/monsternemingen, behoud, analyse en rapportering inzake lucht, water en afvalstoffen.   

Advies 
Brupartners neemt akte van de wijzigingen die aan het besluit van 23 juni 1994 betreffende de 
algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn aangebracht. Hij formuleert geen opmerkingen hierover.  

* 
* * 
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