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2015 Brussels goes passive!
What’s up?
>	duurzaam bouwen
>> b ouwheren en alle professionals

Verantwoordelijk uitgever: Leefmilieu Brussel - J.P. Hannequart - Gulledelle 100 - 1200 Brussel

uit de bouwsector
Op 19 oktober 2012 sloot het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een akkoord met de bouwsector waarin de ‘passiefnorm’ voor elk nieuwbouwproject vanaf 2015 werd
vastgelegd, rekening houdend met de verschillende gebouwsamenstellingen. Wat verandert er precies? Waarom
wil het Gewest deze weg opgaan? Welke voordelen levert
het op? En wie belangt
het aan? Welke gevolgen heeft deze verbintenis voor bouwheren
en professionals uit
de bouwsector? Naar
aanleiding van deze
vragen geven we u in
dit artikel een stand
van zaken.

Wat impliceert deze verbintenis voor 2015?
Vanaf 2015 zal elk nieuwbouwproject (of grondige renovatie) aan de
‘passiefnorm’ moeten voldoen. Meer informatie hierover vindt u op
pagina 2.

Lees verder op p. 2

In 2013 hebben 13 organisaties deze trofee ontvangen omwille van
hun drie sterren voor het ‘Ecodynamische onderneming’-label.

‘Ecodynamische
onderneming’-label:
de nieuwe laureaten
> ecomanagement
>> a lle beheerders van professionele gebouwen
Tijdens een gezellige plechtigheid die op 20 maart plaatsvond, maakte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de namen
van ongeveer 70 laureaten bekend die het ‘Ecodynamische
onderneming’-label met een, twee of drie sterren, al naargelang het geval, voor het eerst toegewezen kregen of van
wie het label werd verlengd. Wat het aantal sterren betreft,
~ werd voor 19 ondernemingen de eerste ster toegekend
of verlengd;
~ behaalden 38 bedrijven een tweede ster;
~ en sleepten 13 laureaten het maximum van 3 sterren
in de wacht.

Lees verder op p. 4 en 5

2015 Brussels goes passive! What’s up?
>	duurzaam bouwen
>> b ouwheren en alle professionals uit de bouwsector
(vervolg van pagina 1)

Brussel gaat in 2015 voluit voor passief, de meest
ambitieuze energienorm
Amper tien jaar geleden stond het Gewest nog op de laatste plaats
in Europa op het vlak van energie-efficiëntie. Vandaag maakt Brussel
deel uit van de top 3 van de Europese ‘passiefregio’s’ als gevolg van
het grote aantal passiefgebouwen dat dankzij de Energiepremies
en de projectoproep ‘Voorbeeldgebouwen’ opgetrokken of gerenoveerd werd. Gesterkt door deze positieve ervaring, maakt Brussel
zich nu op voor een nieuwe mijlpaal op het vlak van EPB-eisen:
vanaf 2015 zal elke nieuwbouwconstructie van woningen, kantoren
of scholen namelijk zeer energie-efficiënt moeten zijn door aan de
‘passiefnorm’ te voldoen. Ambitieuzer kan haast niet: dankzij deze
energienorm is het verbruik voor de verwarming van een gebouw
tien keer kleiner dan bij een klassieke constructie!

… MAAR zal daarbij wel rekening houden met de
specifieke gebouwsamenstellingen!
Het spreekt voor zich dat een dergelijke maatregel in overleg met de
desbetreffende sector ingevoerd moet worden om ervoor te zorgen
dat de toepassing ervan in technisch en economisch opzicht een haalbare kaart blijft. Daarom zal de ‘passiefnorm’ zoals deze vanaf 2015 is
voorzien, rekening houden met de minder gunstige samenstelling van
bepaalde gebouwen (weinig compact opgetrokken gebouwen die bv.
in de schaduw van andere gebouwen liggen en niet kunnen profiteren
van rechtstreeks zonlicht, enz.). De eis inzake luchtdichtheid zal dan
weer geleidelijk aan ingevoerd worden tegen 2018.

wordt en waarvan alle technische installaties vervangen worden).
Deze ‘bijna nieuwbouw’-renovaties moeten de ‘passief 2015’-criteria respecteren, hoewel er voor alle criteria een versoepeling van
20% geldt, kwestie van dit type renovatie te stimuleren in de plaats
van een afbraak- en heropbouwscenario. De energie-eisen voor
lichtere renovaties, blijven intussen ongewijzigd.

Een rendabele meerkost!
Wanneer er voor ‘passief’ geopteerd wordt, gaat dat meestal gepaard
met een (lichte) meerkost. De ervaring toont echter aan dat deze
meerkost maximum 10% (+ 120 €/m2) bedraagt. We hebben het hier
dus over een meerkost die snel terugverdiend zal zijn, dankzij de besparingen die de extra inspanningen opleveren op de energiefactuur
(10 €/m2.jaar). Met deze norm kan er bijgevolg met een langetermijnvisie gewerkt worden bij de constructie van gebouwen waarvan de
levensduur doorgaans een halve eeuw bedraagt.
Meer informatie: Voorbeeldgebouwen:
www.leefmilieubrussel.be/voorbeeldgebouwen
Meer informatie:

En wat met renovatieprojecten?

• over de na te leven eisen:

De ‘passief 2015’-eis geldt niet voor zware renovatieprojecten, tenzij
het om een ‘bijna nieuwbouw’-project zou gaan (een gebouw waarvan meer dan 75% van de warmteverliesoppervlakken gerenoveerd

www.brusselpassief.be en www.leefmilieubrussel.be/passief2015
• over wat een passiefgebouw nu precies inhoudt:
www.passiefhuisplatform.be en www.maisonpassive.be

yes you can!
Het Gewest helpt u

De facilitator Duurzame gebouwen

Aangezien gebouwen goed zijn voor 70% van het energieverbruik in
het Gewest, zet Brussel volop in op gebouwen met een erg grote energie-efficiëntie en voorziet het een uitgebreide en volledige waaier van
technische en financiële steunmaatregelen. We hebben het dan meer
bepaald over:

Leefmilieu Brussel heeft een netwerk van generalisten en specialisten –
waaronder een specialist inzake passiefbouw – gecreëerd, dat luistert
naar de naam ‘facilitator Duurzame gebouwen’. Bij dit netwerk kunt u
gratis terecht met al uw vragen of zelfs voor technisch advies ‘op maat’.

De projectoproep Voorbeeldgebouwen
Velen zijn u al met succes voorgegaan! Waarom zou u dus hun voorbeeld niet volgen? Hoewel in 2012 de passiefnorm nog geen verplicht
criterium was om als laureaat geselecteerd te kunnen worden, had 65%
van de Voorbeeldgebouwen al voor deze norm geopteerd. Voor de projectoproep 2013 zullen de ‘EPB passief 2015’-criteria enkel verplicht zijn
voor nieuwe (en bijna nieuwe) gebouwen. Als uw bouw- of renovatieproject weerhouden wordt, zult u een uitzonderlijke subsidie van 100 € /
m² van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genieten, alsook technische
ondersteuning. Ter herinnering: alle kandidaturen moeten vóór 27 juni
2013 zijn ingediend.
Meer informatie: www.leefmilieubrussel.be/voorbeeldgebouwen
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Contact: facilitator Duurzame gebouwen: 0800 85 775 –
facilitator@leefmilieu.irisnet.be
Meer informatie: www.leefmilieubrussel.be/facilitator

Opleidingen en seminaries ‘Duurzaam bouwen’
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert seminaries en themaopleidingen over ‘Duurzaam bouwen’ en met name over ‘passief- en
(zeer-)lage-energiegebouwen’. U krijgt een theoretische inleiding, technische informatie, nadere toelichtingen aan de hand van voorbeelden uit
de praktijk of bezoeken, enz.
Neem deel aan onze opleidingen ‘Duurzaam bouwen’: informatie en inschrijven (het aantal plaatsen is beperkt): www.leefmilieubrussel.be/opleidingen
Nieuw: onze seminaries via webcasting: herbekijk het seminarie ‘Doelstelling 2015: vandaag aan passiefbouw doen om morgen beter te
wonen en te werken’.

De audit, een afspraak om
uw mobiliteit te verbeteren
>	mobiliteit
>> e lke onderneming met meer dan

100 werknemers op een site

Tegen juni 2014 zal Leefmilieu Brussel een groot aantal
bedrijfsvervoerplannen (BVP) aan een audit onderwerpen.
Misschien zal ook uw organisatie het voorwerp uitmaken
van een dergelijke audit? De bedoeling ervan is uw mobiliteit te verbeteren.
Ter herinnering: elke Brusselse organisatie die meer dan 100 werknemers op een site tewerkstelt, is onderworpen aan de gewestelijke
verplichting om een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen. Concreet betekent dit dat de organisatie verschillende maatregelen
moet bestuderen, invoeren en opvolgen, die bedoeld zijn om een
duurzaam beheer van de nodige verplaatsingen voor haar activiteiten te bevorderen (dienstverplaatsingen, woon-werkverplaatsingen
en verplaatsingen van bezoekers).
In het kader van deze verplichting ontving Leefmilieu Brussel meer
dan 600 vervoerplannen voor sites waar in totaal meer dan 300.000
werknemers tewerkgesteld zijn. Dat is iets minder dan de helft van
alle banen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Bijna de helft van deze bedrijfsvervoerplannen zal door Leefmilieu
Brussel tegen juni 2014 (datum van de volgende actualisering van
het BVP) aan een audit onderworpen worden en dat ofwel op verzoek
van de onderneming zelf, ofwel op initiatief van Leefmilieu Brussel,
ofwel met het oog op de behandeling van een afwijkingsaanvraag
ten aanzien van het opgelegde minimumaantal fietsplaatsen.

Waartoe dient de audit?
In de loop van deze audit zal Leefmilieu Brussel:
~ de overeenstemming van het vervoerplan met de wetgeving en in
het bijzonder met de 7 verplichte maatregelen (zie kader) nagaan;
~ aanbevelingen formuleren over het actieplan om het te verbeteren,
opdat de organisatie haar vastgelegde doelstellingen zou halen;
~ de afwijkingsaanvraag behandelen, die werd ingediend door organisaties die wensen af te wijken van het verplichte minimumaantal
fietsplaatsen.
Afgezien van het simpelweg controleren van het naleven van de
wetgeving, heeft de audit tevens tot doel om te trachten de onderneming vooruitgang te laten boeken door het invoeren van relevante
mobiliteitsmaatregelen – in functie van haar profiel – en haar te helpen om in de beste omstandigheden te werken. De audit vestigt de
aandacht op de zwakke punten, de sterke punten en de punten die
verbeterd kunnen worden. Deze aanbevelingen vormen de echte
meerwaarde van de audit en zullen uw onderneming in staat stellen
om richting een duurzamere mobiliteit te evolueren.

Fiets en metro: een winnende combinatie.

t e r h e r i n n e r i n g : d e 7 v e r p l i c h te
m a at r e g e l e n va n u w v e r v o e r p l a n zijn :
1. een contactpersoon verantwoordelijk voor mobiliteit aanduiden, die bekend is bij de werknemers en bij Leefmilieu
Brussel;
2. het Bedrijfsvervoerplan (analyse en maatregelen) meedelen
aan de werknemers;
3. over een multimodaal bereikbaarheidsplan beschikken en dit
op de website van het bedrijf publiceren;
4. het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren;
5. over een fietsparking beschikken die aan bepaalde technische voorschriften voldoet, zoals een toereikend aantal
plaatsen voor uw werknemers en bezoekers die met de
fiets komen, vermeerderd met 20%; de plaatsen in kwestie
moeten bovendien overdekt, beschut tegen slecht weer, gemakkelijk lokaliseerbaar, goed verlicht en beveiligd zijn en de
fietsen moeten er ook vastgemaakt kunnen worden;
6. rekening houden met de ecoscore van het voertuig in de
aankoop-/leasingprocedure;
7. over een actieplan beschikken om adequaat te kunnen reageren in geval van een pollutiepiek.
Meer informatie: www.leefmilieubrussel.be
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Laureaten van het
‘Ecodynamische
onderneming’-label
> ecomanagement
>> elke professionele organisatie
Hieronder vindt u de laureaten 2012-2013 van het ‘Ecodynamische onderneming’-label. En waarom zou u de volgende keer zelf niet meedoen? Om alles te weten te komen
over de opzet van het ‘Ecodynamische onderneming’-label:
www.leefmilieubrussel.be/ecomanagement
In totaal zijn er momenteel 166 Brusselse bedrijfssites gelabeld. Het
label getuigt van de gerichte inspanningen die deze ondernemingen
hebben geleverd om de impact van hun activiteiten op het leefmilieu
op gebied van energieverbruik, afvalproductie of mobiliteit te verkleinen. Doorheen de jaren heeft het Brusselse ‘Ecodynamische onderneming’-label aangetoond dat leefmilieu en economische ontwikkeling geen tegenpolen zijn. Integendeel, door aan milieumanagement
te doen, versterkt een bedrijf net zijn positie binnen de eigen sector.

Twee sterren

Adesco
Amazone vzw – Verenigingshuis Amazone
Architectenbureau Guy Melviez bvba
Auto Multi Services – Carrosserie Beckers

Eén van de laureaten is IBM Printing, een drukkerij met oog voor het
leefmilieu, die we op pagina 6 en 7 aan het woord laten.
Ontdek hieronder de laureaten 2012-2013 van het ‘Ecodynamische
onderneming’-label.

Besix – Maatschappelijke zetel
CESI – Zetel in Brussel
ERU vzw – Centrum voor Stadsstudies en –Onderzoek
Exki – De Brouckère

DE LAUREATEN 2012-2013

Gemeentebestuur van Anderlecht – Dienst Sociale actie
Gemeentebestuur van Jette – Gemeentehuis
Het Paleis voor Schone Kunsten – Het Paleis
Hotel Le Méridien Brussels

Drie sterren

Hotel Le Plaza
IPM Printing

Art & Build Belgium

Jeunesses scientifiques de Belgique

Comité van de Regio’s

Koning Boudewijnstichting

Europees Economisch en Sociaal Comité

Leefmilieu Brussel – BIM – Administratieve zetel te Gulledelle

MIVB – Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel –
Werkplaats Belgrado

Le Potelier des Pilifs vzw

MIVB – Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel –
Royal Atrium
Renovas vzw Renovatie in Schaarbeek – Exploitatiezetel
Renovas vzw Renovatie in Schaarbeek – Renovatieadvies
Réseau idée
Total Belgium – Administratieve zetel
Total Petrochemicals & refining nv

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) –
Stelplaats Sint-Gillis
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) –
Stelplaats Elsene
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) –
Stelplaats Molenbeek
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) –
Stelplaats Schaarbeek

Trop Bon bvba

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) –
Stelplaats Woluwe

Vivaqua – Technisch centrum van de saneringssector Lusambo

Nederlandstalige Vrouwenraad – Verenigingshuis Amazone
Office de la Naissance et de l’Enfance – Maatschappelijke zetel
Perspective Consulting – ColVert-site
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ONDERNEMING
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label n. 2002/020/1

één ster

ADN Studio
Belgatech Engineering Services
BNP Paribas Fortis Securities Services
BRAVVO vzw – Maatschappelijke zetel
BRUDEX
Hotel Amigo
Radisson Blu Royal Hotel

Hotel La Légende

Radisson Blu EU Hotel

Leefmilieu Brussel - BIM – Technische site van Woluwe

Rolex Benelux nv

Leefmilieu Brussel - BIM – Technische site van Laken

Service pour la transformation, l’innovation et
le changement social – STICS

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Louizalaan

Stanhope Hotel
Thalys International – Maatschappelijke zetel
Toyota Motor Europe – Maatschappelijke zetel Europa
Tractebel Engineering – ‘Ariane 7’-site
Université des Femmes vzw – Verenigingshuis Amazone
VISITBRUSSELS – Koningsstraat

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – CCN
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – City Center
Mostra Communication
O’Melveny & Myers LLP – Brussel
Publimail nv
Sanofi Pasteur MSD
Tecnibo
Verenigde Naties – UN House in Brussels
ZF Services Belgium

REACH: wat is er nieuw
inzake gevaarlijke stoffen?
>	chemische stoffen
>> b edrijven die gevaarlijke stoffen vervaardigen,

Om te weten wat ze precies ondernomen hebben om dit label
te verkrijgen, surft u naar onze webpagina:
www.leefmilieubrussel.be/ecomanagement > Label
Ecodynamische onderneming > Gelabelde ondernemingen

opslaan of gebruiken
Twee grote nieuwigheden voor REACH. Ten eerste: het
REACH-samenwerkingsakkoord is op 1 maart 2013 in werking getreden. Bovendien werd rubriek 173 van de lijst met
ingedeelde inrichtingen die betrekking heeft op de gevaarlijke stoffen uit bijlage 14 van de REACH-verordening, uitgebreid met nieuwe stoffen. Als u die stoffen gebruikt, opslaat of produceert moet u een aanvraag indienen voor een
milieuvergunning van klasse 1B (indien u geen vergunning
heeft) of voor een wijziging van uw bestaande vergunning.
Enerzijds is het samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie, beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van die
stoffen (REACH) op 1 maart 2013 in werking getreden. Dat akkoord
beoogt een gecoördineerde en doeltreffende uitvoering van REACH
in België.
Anderzijds werd de lijst van betrokken stoffen uit rubriek 173 van de
lijst van ingedeelde inrichtingen uitgebreid met 8 nieuwe stoffen via de

verordening (EU) nr. 348/2013 van de Commissie van 17 april 2013
(gepubliceerd op 18/4/2013). Als u die stoffen gebruikt, opslaat of
produceert, moet u een aanvraag indienen voor een milieuvergunning van klasse 1B (indien u nog geen vergunning heeft) of voor een
wijziging van uw bestaande vergunning. U beschikt over 6 maanden
vanaf de inwerkingtreding van de verordening die de nieuwe stoffen
toevoegt aan bijlage 14, d.w.z. tot 21/10/2013 om een milieuvergunningsaanvraag in te dienen.
Meer info: www.reachinbelgium.be > Belgische publieke actoren >
Samenwerkingsakkoord
Raadpleeg de tabel met alle stoffen die momenteel vervat zitten in
bijlage 14 van de REACH-verordening:
www.leefmilieubrussel.be > Professionelen > Thematische index >
REACH
Als u niet over internettoegang beschikt, kunt u een kopie van de
tabel aanvragen bij de dienst Info Leefmilieu: 02 775 75 75.
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voorbeeld

IPM Printing, een geëngageerde Brusselse drukkerij
> ecomanagement
>> alle beheerders van professionele gebouwen
Bij de laureaten met 2 sterren vinden we ook IPM Printing,
een Brusselse drukkerij met oog voor het milieu die al een
tiental jaar werk maakt van duurzaam beheer. Om een beter beeld te krijgen van hun motieven, hebben we zus en
broer Melissa en Maxime Chalot, respectievelijk communicatieverantwoordelijke en directeur van IPM Printing, geïnterviewd in verband met hun inspanningen voor het label
dat ze met enthousiasme verdedigen.
Sinds wanneer heeft u het
‘Ecodynamische
onderneming’-label?

Groen
Hetdrukwerk
kan ! ?

“In maart 2010 hebben we het label
Afvalbeheer
met één ster ontvangen op basis van een dossier dat we in oktober
Recyclage
2009
indienden. Drie jaar later hebben we onze kandidatuur vernieuwd,
waarbij we een tweede ster toegewezen kregen.”
Energiegebruik
Sorteren van al ons afval, "proper" verwijderen van detergenten, reiniging en hergebruik van containers.

Wij recycleren papier en plastic, karton en drukplaten. 97% van de componenten van
onze digitale persen zijn recycleer- of herbruikbaar.

Dubbele stroom-ventilatie, natuurlijke ventilatie van de lokalen. Toezicht en controle
van het elektriciteitsverbruik en verwarming.

Optimalisatie van onze systemen in plaats van ze te maximaliseren

Waarom heeft u deze keuze gemaakt?
■

Onze software optimaliseert de impositie naargelang de gebruikte machines en
papierformaten om papierverspilling te verminderen.

■

Dankzij onze Computer-to-plate-technologie (Machine : Fujifilm Luxel,V-9600
CTP) hoeven wij geen film te gebruiken, verminderen wij ons verbuik van chemische producten en versnellen we het verwerkings- en drukproces van uw bestanden.

van materialen
“OmSpaarzaam
de gebruik
acties
dieen grondstoffen
onze milieu-impact verkleinen, in de kijker te zetten, acties die we sinds begin de jaren 2000 ondernemen, en dat
zowel ten overstaan van onze klanten als leveranciers. De drukkerijsector is dan ook een ‘gevoelige sector’ vanuit ecologisch en
economisch standpunt bekeken. Het is een sector waar een felle
concurrentiestrijd heerst. Aangezien IPM Printing een familiebedrijf
is, dat vandaag een vijftigtal VTE’s telt, streven we een verdere
bestendiging van onze activiteiten na. Gelet op de vrij harde concurrentie, hebben wij ervoor geopteerd om in onze toekomst te
investeren. Toen we ons genoodzaakt zagen om onze vestiging in
het stadscentrum te verlaten, hebben we zodoende gekozen voor
een gebouw conform de normen, dat gemakkelijk bereikbaar is voor
onze medewerkers, omdat we in het Brussels Gewest verankerd
willen blijven. Verder zijn we ook voluit voor propere werkwijzen en
benodigdheden met een beperkte milieu-impact gegaan. Bovendien
maken deze investeringen het op termijn mogelijk om de uitgaven te
drukken door het energieverbruik of het afval te beperken, afval dat
nuttig hergebruikt kan worden.

Voor de vernieuwing van ons label was alles veel eenvoudiger. Omdat ik wist waar ik de gevraagde informatie kon vinden en waarvoor
deze moest dienen.”

■

Wij zijn uitgerust met een systeem van centrale inkttoevoer: met dit systeem gebruiken we geen inktdozen maar wel herbruikbare containers die de inkt centraal
naar de verschillende machines sturen. Bijkomend voordeel is dat we geen alcohol
gebruiken en dat de hoeveelheid gebruikte inkt met 15% daalt.

■

Ons "Color management"-proces stelt ons in staat de productie tussen de verschillende machines en de verschillende productiestadia te standaardiseren en het
aantal proefbladen te verminderen.

Welke stappen hebt u concreet ondernomen?
“De hele organisatie van onze onderneming is in feite op ‘duurzame
ontwikkeling’ gericht, van de productie (drukprocedés, papiertoevoer) tot het afvalbeheer, het energieverbruik of de verplaatsingen
van onze medewerkers toe. In de mate van het mogelijke geven we
de voorkeur aan lokale producten en diensten, waarvan de ecologische impact in verhouding kleiner is.

nv

Nestor Martinstraat 40
www.ipmprinting.com

Politique environnementNL_OK.indd 1

Daarna heb ik een aantal seminaries en opleidingen gevolgd,
die door Leefmilieu Brussel werden georganiseerd en die me
bijvoorbeeld hebben geholpen om de door het label gevraagde
meetinstrumenten beter te begrijpen. Ik heb me ook veel gedocumenteerd, met name via de website van Leefmilieu Brussel. Zo
is de energiepost bijvoorbeeld een aanzienlijke post voor ons. Om
het eigen energieverbruik te verminderen, moet men het echter
eerst kennen en dus precies kunnen meten. Gesterkt door deze
vaststelling, zijn we erin geslaagd om onze medehuurders ervan te
overtuigen een elektriciteitsmeter te laten plaatsen voor hun deel
van het verbruik, alsook een doorgangsmeter.

Ons milieubeleid bestaat uit verschillende benaderingen :

IPM printing investeert
in een verantwoorde
productie en is
voortdurend op
zoek naar informatie
om oplossingen,
producten en andere
methoden die kunnen
bijdragen tot het
verminderen van
haar ecologische
voetafdruk.

IPM printing

preciseren, omdat er maar één meter voor vier gebruikers was.
Dankzij de goede begeleiding van een gespecialiseerd bureau dat
Leefmilieu Brussel ons gratis ter beschikking had gesteld, zijn we er
echter in geslaagd om het dossier te vervolledigen.

■

1083 Ganshoren

■

Tel. +32 (0)2 218 68 00

■

Fax +32 (0)2 217 84 41

■

ipm@ipmprinting.com

26/03/13 15:23

Het ‘Ecodynamische onderneming’-label vat de door ons gehanteerde aanpak samen; hiermee kunnen we gemakkelijker met onze
klanten en leveranciers communiceren over ons maatschappelijk
engagement. ”
Was het label administratief gezien moeilijk te behalen of
was het in logistiek opzicht moeilijk in te voeren?
“In 2009 kwam er heel wat kijken bij de indiening van het dossier: er moesten bewijsstukken worden verzameld, die daarvoor
niet gearchiveerd waren en waarvan het nut ons niet altijd even
duidelijk was. Zo was het bv. moeilijk om het energieverbruik te
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IPM Printing streeft er voortdurend naar het papierverlies te beperken.

:
Zo hebben we bijvoorbeeld wat betreft onze drukprocedés het
gebruik van alcohol volledig geëlimineerd; al onze inkten zijn nu
plantaardig. Verder hebben we het papierverlies zoveel mogelijk
kunnen beperken dankzij onze computerprogramma’s waarmee we
het inbinden kunnen optimaliseren in functie van onze machine- en
papierformaten. Daarnaast is er ook ons ‘color management’-proces waardoor we het aantal inschietvellen kunnen verminderen. Ons
papier is voorts van Belgische en Europese bossen afkomstig en
FSC- of PEFC-gecertificeerd. Concreet gebruiken we gerecycleerd
papier, gedeeltelijk gerecycleerd papier en papier voorzien van labels
zoals Der Blaue Engel, enz. We werken ook met een gecentraliseerd
inkttoevoersysteem dat het inktverbruik beperkt en de hoeveelheid
afval ter zake met 95% terugdringt. Verder hechten we veel belang
aan recyclage: zo is 97% van de bestanddelen van onze digitale
persen recycleerbaar of herbruikbaar en worden alle wasproducten
van de machines eveneens gerecycleerd. En we beheren ons papier-, karton- en plastic afval evenals het afval van onze aluminium
drukplaten. Ten slotte hebben we een Computer-to-Plate plaatvoorbereidingseenheid die geen chemische producten gebruikt. Al deze
stappen passen we trouwens niet alleen toe, we informeren onze
klanten er ook over via onze folder ‘Groen drukwerk? Het kan!’
Binnen onze onderneming vergt het sorteren van alle afval een
voortdurende sensibilisering van het personeel. Aangezien we een
klein bedrijf zijn, gebeurt dat vooral via rechtstreeks contact en mondelinge weg.”
Welke zijn de voordelen van het ‘Ecodynamische
onderneming’-label?
“We gebruiken het logo van het ‘Ecodynamische onderneming’label in onze elektronische en papieren briefwisseling, op onze
website en in onze presentatiebrochure. Zo kunnen onze klanten en
onze leveranciers ons situeren. Het is een communicatiehulpmiddel,
ook al is het nog niet overal bekend.

Duurzame productiewijzen.

Zou u andere ondernemingen aansporen om
voor het label te gaan?

We verwijzen ernaar wanneer we op overheids- of private aanbestedingen intekenen die om een bewijs van ecomanagement vragen.”

“Ja, natuurlijk. We hebben dat trouwens onlangs nog gedaan bij een
klant, een grote B2C-onderneming. Toen we alle acties zagen die de
zaakvoerders al hadden ondernomen, hebben we hen aangeraden
om een aanvraag voor het label in te dienen, omdat het een keurmerk is, dat steeds meer erkenning krijgt, zowel vanwege de klanten
als bij de leveranciers.”

Heeft u al bijzondere reacties gehad op het label?

Wat voorziet u voor de toekomst?

“Voor diegenen die het kennen, geldt het label als een kwaliteitsgarantie. Niettemin zou het goed zijn indien het nog wat meer
bekendheid zou genieten in Vlaanderen of in Wallonië, dankzij een
betere samenwerking tussen de gewestelijke instanties die dit type
label toekennen.

“Aangezien het elektriciteitsverbruik een grote kostenpost is, willen
we het zoveel mogelijk beperken. We bestuderen nu de mogelijkheid
om gebruik te maken van warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche
panelen te installeren, rekening houdend met het feit dat we op dit
ogenblik huurder zijn van het gebouw, waarin ook andere huurders
gevestigd zijn. Onze energiefactuur verlagen, is al een mooie uitdaging. Als we door dit te doen bovendien nog een derde ster in
de wacht kunnen slepen, waarom niet? We zijn echter vooral van
plan om geleidelijk aan, stap voor stap, vooruitgang te boeken. Dat
is trouwens nog een positief aspect van de aanpak van het label:
iedereen kan zijn eigen tempo bepalen.

De gelabelde ondernemingen zouden er bovendien toe aangemoedigd moeten worden om het logo in al hun communicatie te
gebruiken, wat de zichtbaarheid ervan en de tevredenheid over ‘het
bij de club horen’ zou vergroten. En waarom hen trouwens geen
promotiemateriaal bezorgen om hen te helpen uitleggen waarvoor
het label precies staat?
Een andere manier om de bekendheid van het ‘Ecodynamische onderneming’-label te vergroten, is het kenbaar te maken bij de grote
ondernemingen die aanbestedingen uitschrijven, opdat ze het als
selectiecriterium zouden opnemen.”

Door in de economische crisis die het land en heel Europa op dit
ogenblik doormaakt, voor investeringen te opteren die gunstig zijn
voor het milieu, kan een onderneming tegelijk besparingen doorvoeren en zich in de economische concurrentiestrijd een gunstige
positie toe-eigenen.”
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Beheer van het niet-huishoudelijke afval: nieuwe
verplichtingen en FAQ
>	afval
>> a lle beheerders van professionele
instellingen
Sinds 2 februari 2013 gelden er voor ondernemingen nieuwe verplichtingen op het vlak van afvalbeheer. Leefmilieu Brussel heeft een vragenlijst
opgesteld – FAQ niet-huishoudelijk afval – om een
antwoord te geven op de meest frequente vragen
waarmee bedrijven zitten.

Waarom deze verplichtingen?
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wordt meer dan drie kwart van het afval door bedrijven geproduceerd.

Papier en karton van het andere
afval scheiden: een gemakkelijk
in te voeren verplichting.

Sinds 2002, ter uitvoering van het Besluit van 15/11/2001 dat de tarieven
voor de prestaties van het gewestelijk
Agentschap voor Netheid bepaalt,
moeten de ondernemingen die
afvalvolumes boven bepaalde drempelwaarden produceren, over een
commercieel contract beschikken.

Sinds 2 februari zijn de bedrijven verplicht om aan te tonen dat
ze wel degelijk over een dergelijk contract beschikken of moeten ze – aan de hand van attesten of gedetailleerde facturen
– kunnen aantonen dat ze hun afval goed beheren.
Bovendien werden de maximale afvalvolumes waarvoor een
vrijstelling geldt van de verplichting om over een commercieel
contract te beschikken, naar beneden toe herzien en wordt de
verplichting om te sorteren die sinds 1 januari 2010 voor gezinnen geldt, geleidelijk aan ook ingevoerd voor ondernemingen.

Overzicht van de verplichtingen
Deze nieuwe verplichtingen maken dat de producenten van
niet-huishoudelijk niet-gevaarlijk afval:
~ een contract dienen te sluiten met een erkende ophaler of
het bewijs voor het beheer van hun afval moeten leveren
aan de hand van attesten of gedetailleerde facturen;
~ papier en karton van het overige afval dienen te scheiden.
Meer informatie:
~ www.leefmilieubrussel.be > Professionelen > Duurzame
beheer van uw activiteit > Afvalbeperking en –beheer >
FAQ
~ de lijst van de erkende ophalers
www.leefmilieubrussel.be > Professionelen > Loket >
Erkenningen en registratie > Erkende of geregistreerde
ondernemingen en erkende professionelen
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nieuwe wetgeving

=

Materie

Juridische aard

Data

Inhoud

Stedenbouw

Ordonnantie

van 15/03/2013
houdende wijziging van het Brussels Wetboek van RuimteBS van 22/03/2013 lijke Ordening.

REACH

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 28/02/2013
BS van
25/03/2013

tot aanwijzing van de leden van het Comité REACH en van
het Forum Nationaal REACH in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest met het oog op de tenuitvoerlegging van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale
Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van
chemische stoffen (REACH)

Energie/EPB Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 21/02/2013
BS van
26/03/2013

houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling
van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen.

Energie

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

van 28/02/2013
BS van
15/03/2013

tot aanstelling van de gewestelijke beambten die de lijst
bezitten van de woningen waar het water- of elektriciteitsverbruik onder de drempelwaarde ligt die door de Regering
wordt vastgelegd

Pesticiden

Bericht van Openbaar
onderzoek

BS van
21/02/2013

Ontwerp van gewestelijk programma voor de reductie van
pesticiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Afval

Bericht van de
Interregionale
Verpakkingscommissie

BS van
19/02/2013

in toepassing van het artikel 13, § 1, 12° van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie
en het beheer van verpakkingsafval.

Energie/EPB Omzendbrief van de
van 24/01/2013,
Brusselse Hoofdstedelijke BS van
Regering
07/02/2013
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over de toepassing van een aantal bepalingen van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de
voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPBeisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode.
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