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Recordjaar voor Be Exemplary
ENERGIE EN DUURZAAM BOUWEN
De 4e editie van de projectoproep Be Exemplary beloonde 16 bouw- en renovatieprojecten – tegenover 9 vorig jaar – die voorbeeldig en vernieuwend waren
op het vlak van duurzame stadsontwikkeling. Deze openbare, private, kleine en
grote projecten illustreren perfect de kwaliteit en de diversiteit van de duurzame
projecten die mogelijk zijn in het Brussels Gewest. Laat u inspireren!

Good Soil: een
colloquium dat ons
denken verankert

Veeleisende criteria

Om in aanmerking te komen, moesten de projecten een transversale aanpak hanteren
en streven naar voorbeeldigheid en innovatie. Ze moesten rekening houden met vier uit-
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Gedaan met plastic
zakken voor eenmalig
gebruik

dagingen van formaat: een kwaliteitsvol architecturaal en stedenbouwkundig project, een
sociaal aspect, een beperkte milieu-impact en de circulaire economie. De jury bestond
uit de bouwmeester, een vertegenwoordiger van urban.brussels, een vertegenwoordiger
van Leefmilieu Brussel en 4 externe deskundigen. Ze selecteerden projecten die eenvoud,
architecturale kwaliteit en menselijke intelligentie vooropstellen. Bouwheren en ontwerpers
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krijgen financiële steun van het gewest bij de uitvoering van hun project.

De onmisbare inzet
van de teams

Voorbeeldprojecten

Gedeelde of eengezinswoning, tiny house… De 5 laureaten in de categorie kleine privéprojecten (max. 3 woningen of andere bestemmingen van minder dan 300 m2) zetten
met veel creativiteit een coherent project op poten. De nieuwe categorie grote privépro-
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Projectoproep be
circular: we zijn weer
vertrokken!

jecten beloonde 6 projecten met een sterke sociale en ecologische dimensie: cohousing,
geconventioneerde woningen, intergenerationele projecten en hybride gebouwen. Werken,
wonen en vrije tijd zijn er met elkaar verstrengeld. Van de 5 openbare projecten hebben
enkele een grote symboolwaarde voor het Gewest, zoals de transformatie van een industriële site tot een middelbare school, de herbestemming van de Kazernes, de renovatie
van een woningcomplex en de aanleg van een wijk met een grote diversiteit van functies.

Nieuwe wetgeving

Al deze projecten stellen op hun manier inspirerende oplossingen voor, vooral op het vlak
van leefmilieu en circulaire economie.
Voor meer informatie: www.beexemplary.brussels
Wilt u een duurzaam gebouw ontwerpen, renoveren en beheren? Raadpleeg de Gids Duurzame
Gebouwen: www.gidsduurzamegebouwen.brussels
Financiële steun om het energieverbruik van uw gebouw te verminderen?
www.leefmilieu.brussels > premies en stimuli voor bedrijven
Neem deel aan de volgende studiedagen Duurzame Gebouwen
voor bouwprofessionals en bouwheren
● 15 mei 2020 (9.30 uur – 16.30 uur): Circulaire economie toegepast op technische installaties
● 5 juni 2020 (9 uur – 12.30 uur): Analyse van de levenscycluskost van gebouwen (LCC)
Contact: opleidingendubo@leefmilieu.brussels

Beperking van gefluoreerde gassen met
een hoog klimaatopwarmingspotentieel
GOEDKEURINGEN

Sinds 1 januari 2020 geldt een verbod op het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen met een aardopwarmingspotentieel
(AOP)1 hoger dan of gelijk aan 2.500 voor het onderhoud van koelinstallaties met een hoeveelheid koelmiddelvulling van
40 ton CO2-equivalent. Daarnaast zijn nieauwe beperkingen en verboden in voege getreden voor bepaalde producten en
uitrustingen die fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) bevatten. Door de beperking van gefluoreerde gassen met een hoog opwar-

mingspotentieel wil de Europese Unie het gebruik aanmoedigen van oplossingen of gassen met weinig of geen impact op
de klimaatopwarming.
Een zeer hoog klimaatopwarmingspotentieel		

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) en perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) zijn bedoeld als vervanging van de chloorfluorkoolwaterstoffen die verantwoordelijk zijn voor de daling van de
ozonconcentraties in de stratosfeer. Maar ze blijken zeer sterke broeikasgassen, met een
klimaatopwarmingsvermogen van 1.000 keer groter dan CO2. Dat geldt vooral voor de

vloeistof R404A, die wordt gebruikt in koel- en airconditioningsinstallaties: deze heeft een
aardopwarmingsvermogen van 3.922.
Onderhoud van de installaties

Het verbod heeft betrekking op het onderhoud van koelinstallaties met een hoeveelheid koelmiddelvulling van 40 ton Co2-equivalent of meer (behalve voor uitrustingen
bedoeld voor toepassingen om producten te koelen bij een temperatuur lager dan -50 °C).

Met andere woorden, indien de installatie correct en zonder lekken werkt, zijn er weinig
gevolgen voor de exploitant. Anderzijds zal het bij lekken niet langer mogelijk zijn om nieuwe
koelmiddelen van dit type te verkrijgen. Koeltechniekbedrijven kunnen gerecycleerde of
geregenereerde gassen aanbieden, die toegelaten zijn tot 2030. Exploitanten hoeven hun
installaties niet aan te passen.
Een geleidelijk verbod op het in de handel brengen

Het is voortaan bovendien verboden bepaalde nieuwe installaties die gefluoreerde gassen
gebruiken, op de markt te brengen, in het bijzonder:
• Koel- en diepvriesinstallaties voor commercieel gebruik die HFK’s bevatten met een
AOP hoger dan of gelijk aan 2.500;
• Vaste koelinstallaties die HFK’s bevatten met een AOP hoger dan of gelijk aan 2.500 of
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die ervan afhankelijk zijn (met uitzondering van uitrustingen bedoeld voor toepassingen
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om producten te koelen bij een temperatuur lager dan -50 °C);
• Autonome mobiele airconditioningsinstallaties die HFK’s bevatten met een AOP hoger
dan of gelijk aan 150.

20 jaar milieu-inspectie in Brussel
De milieu-inspectie is een essentiële factor in de naleving van de reglementering! De dienst werd op 21
november in de kijker gezet tijdens een colloquium voor een honderdtal genodigden bij Leefmilieu Brussel.
Op het programma: de evolutie in de wetgeving, de controle- en inspectiepraktijken, de bestraffing en de
grote vooruitgang van het Wetboek van Inspectie. Het doel was dat het publiek een beter begrip zou krijgen
van de doeltreffendheid van de praktijken van de inspecteurs op het terrein, door ze aan de realiteit te
toetsen. Ook de gevoerde communicatie kwam aan bod.
Voor meer informatie:
"20 jaar milieu-inspectie in Brussel: balans en perspectieven” op www.leefmilieu.brussels > loket > Inspectie
1

Conversiefactor van het opwarmingsvermogen ten opzichte van 1 kg CO2

Voor meer informatie:
•    Verordening (EU) nr. 517/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 april
2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 842/2006 ;
•    De gids voor de exploitant betreffende de
koelinstallaties in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Sinds 1 januari 2020
geldt een verbod op het
gebruik van gefluoreerde
broeikasgassen met een
aardopwarmingspotentieel
(AOP)1 hoger dan of gelijk
aan 2.500 (...)

Good Soil: een colloquium dat ons denken verankert
BODEM

Ruim 200 deelnemers waren op 5 december aanwezig op het colloquium van Leefmilieu Brussel over de uitdagingen van
een duurzaam bodembeheer. Wetenschappers en vertegenwoordigers van openbare instellingen en van Brusselse moestuin- of burgeractiviteiten benadrukten eerst en vooral de essentiële rol van de bodem en stelden samen acties voor om
de kwaliteit van de Brusselse bodem te beschermen en te verbeteren.

Echte dreiging

Voor een ambitieus

De strijd tegen de gevaren die de Brusselse
bodem bedreigen.

in Brussel voor zware risico’s, veroorzaakt

Al deze bijdragen hadden tot doel de

of verergerd door menselijke activiteiten.

denkoefening te voeden die men bij

Het risico van chemische verontreiniging

Leefmilieu Brussel was gestart om een

is al sterk gereglementeerd in het Brussels

geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak

Gewest door de Bodemordonnantie van

voor bodembescherming te ontwikkelen.

2017, maar de lijst van gevaren is veel rui-

Op basis van de Good Soil-strategie, die

mer. Een op drie bodems in Brussel loopt

werd voorgesteld tijdens het colloquium,

gevaar te worden samengedrukt, ondoor-

bereidt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

latend gemaakt of verzuurd.

een plan en een nieuwe bodemordonnan-

Wat denken de deelnemers van Good Soil
ervan?
•    “We moeten leren de bodem te voeden,
organisch materiaal laten liggen” (P. Durdu,
Farming for Climate)
•    “De bodem zien als een levende entiteit en
hem als zodanig respecteren” (F. Davila, coördinator van het CiDéSol-project (Burgers voor
Bodemsanering))
•    “Minder bouwen, verdichten wat reeds
bebouwd is en bouwen op braakliggend terrein” (N. Van den Abeele, La Grange en Ville)
•    “Een moratorium invoeren op het ondoorlatend maken van bodems en asfalt verwijderen
waar mogelijk” (A. Dehasse, Asbl Le début
des haricots)

Net als elders in de wereld staat de bodem

gewestelijk beleid

tie voor tegen 2024. Hierin zal niet alleen
Een gemeenschappelijk goed

de strijd worden aangebonden tegen

De bodem vormt een onmisbaar substraat

chemische verontreiniging, maar zullen

voor alle levende organismen en wordt

ook maatregelen worden getroffen om de

steeds meer gezien als een gemeenschap-

kwaliteit van de Brusselse bodems op alle

pelijk goed waarvoor iedereen zorg moet

vlakken te beschermen en te verbeteren.

dragen om de integriteit ervan te garanderen.
De regeneratie van 1 tot 10 cm bodem neemt
1.000 jaar in beslag, zodat de bodem zelfs
kan worden beschouwd als een niet-hernieuwbare hulpbron op menselijke schaal.
Zowel op Europees, nationaal als gewestelijk
niveau is de bodem voortaan het voorwerp
van een algemene strategische denkoefeLEEFMILIEU BRUSSEL NEWS / MAART · APRIL · MEI 2020

ning, zoals de sprekers op het colloquium
naar voren brachten.
Inspirerende initiatieven

Nadat de balans werd opgemaakt, was
deze dag ook de gelegenheid om mogelijke acties voor te stellen. De deelnemers
gingen dieper in op het potentieel van de
circulaire aanpak op bouwwerven, van
de agro-ecologie, van alternatieve burgerinitiatieven voor sanering door fyto- en
mycoremediëring en van sanering van stedelijke ruigten.

De bodem is belangrijk voor tal van milieu-uitdagingen.
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Gedaan met plastic zakken voor eenmalig gebruik
AFVAL

Een kort verblijf in een vaak dun en doorschijnend plastic zakje: dat was het klassieke lot van groenten uit de supermarkt die
op weg waren naar de koelkasten van de gezinnen. De zak belandde vervolgens gewoonlijk in de vuilnisbak! Dit is niet meer
toegelaten sinds 1 maart 2020, door het verbod op plastic zakjes voor eenmalig gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ook versies uit biologische en composteerbare materialen zijn geviseerd. Verandering van gewoonten in het vooruitzicht!

Plastic zakken: weg ermee!

Een echt milieuprobleem

Gewest was het antwoord ambitieuzer en

In het beste geval belandden plastic zakjes

werd het gebruik van deze zakken eenvou-

voor eenmalig verbruik uiteindelijk in een

digweg verboden. Dit verbod werd echter

al voor alternatieven gezorgd,” legt Siryn

vuilnisbak, en vervolgens in de afvalver-

geleidelijk ingevoerd.

Stambouli uit, woordvoerder van Carrefour
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brandingsoven. De grondstof werd dus
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gewoonweg verspild, en dan houden we

Stoffen alternatieven

“Vooruitlopend op deze wet hebben wij

België. “In deze overgangsperiode hebben
Een wettelijk kader in crescendo

wij onze voorraad biologisch afbreekbare

Na de goedkeuring van Brudalex, een wet-

zakjes kunnen opgebruiken, en hebben

en de energie voor productie en trans-

telijk kader dat de uitvoeringsregels inzake

wij onze klanten geleidelijk kunnen sturen

port. In het slechtste geval eindigden ze

afvalbeheer systematiseert, heeft het Brus-

in de richting van andere gewoonten.” In

op straat of in de natuur, werden ze naar

sels Hoofdstedelijk Gewest het gebruik van

2019 gebruikten de klanten 125.000 stof-

zeeën en oceanen gevoerd, kwamen ze in

lichte kassazakjes verboden in 2017. Hierop

fen zakjes om het fruit en de groenten van

de magen van zeedieren terecht om ver-

volgde, in 2018, een verbod op alle niet-bio-

deze grote keten te verpakken. De zakjes

volgens ... op ons bord te belanden! Elk

logische en niet-composteerbare zakken.

worden verkocht voor 0,50 euro, “bijna

jaar wordt in Europa bijna 800.000 ton

Op 1 maart 2020 heeft het Gewest dus een

kostprijs, maar dit bedrag stimuleert toch

plastic wegwerpzakjes gebruikt. In het licht

nieuwe beslissende stap gezet door geen

om de zakjes te hergebruiken. Want de

van deze dramatische milieu- en gezond-

enkel type van plastic bulkzakjes nog toe te

zakjes zijn pas echt duurzaam als ze mins-

heidsimpact legt een Europese richtlijn de

staan, behalve voor het verpakken van voe-

tens 50 keer worden gebruikt.”

lidstaten op hun verbruik van lichte plastic

dingsmiddelen die los worden verkocht, natte

zakjes van minder dan 50 micron te ver-

voedingswaren, vloeistoffen en waterplanten

minderen. In het Brussels Hoofdstedelijk

of -dieren.

nog geen rekening met de hulpbronnen

Andere winkels hebben niet gewacht op de wetgeving om zakjes in licht plastic te vermijden. Dit is het geval voor kruidenierszaak Le Rayon Bio in Jette, die 4 jaar geleden werd
opgericht en nooit gebruik heeft gemaakt van deze niet-duurzame verpakkingen. “We
zien een evolutie in de gewoonten. Gisteren was er nog veel vraag naar papieren zakken,
maar vandaag is dit ook al veel minder. Veel klanten hergebruiken allerlei potjes en zakjes
die ze ook meebrengen naar de winkel. Zo hebben we het voorbije anderhalf jaar geen
nieuwe eierdozen hoeven te kopen omdat onze klanten die regelmatig terugbrengen,”
vertelt zaakvoerder Louis Grippa.
De alternatieven voor lichte plastic zakjes op een rijtje
1. Potjes en zakjes die de klanten meebrengen
2. Glazen potten met statiegeld aangeboden door de winkel
3. Zakjes in katoen of jute
4. Hergebruik van dozen en kratten
5. Papieren zakken

Een nieuwe vorm van zichtbaarheid

Hoe groot of klein ook, elke handelszaak past zijn gewoonten aan. Zo ook Jacques
Defrenne, gespecialiseerd in hoevekazen van rauwe melk, die met zijn bestelwagen de
markten doet. “Onze nieuwe broodzakken en tote bags zijn mooi en handig. Ik beschouw
ze als een dienstverlening aan onze klanten,” legt hij uit. Op de katoenen zakken staat het
logo van de handelaar. Een marketingopportuniteit? “Ja. Zo zetten we de naam van de
zaak in de kijker, en het blijft een haalbare investering. Maar dat is niet het belangrijkste. Met
dit systeem wil ik bijdragen aan het respect voor het ecosysteem", besluit de handelaar.

Een plastic zakje voor
eenmalig gebruik is in
minder dan een seconde
gemaakt en wordt
gemiddeld 20 minuten
gebruikt, terwijl de
levensduur ervan in de
natuur een tot vier eeuwen
bedraagt …

En de consumptie in België?
Jaarlijks worden er veel producten
in België verbruikt
ische
Verkochte elektr r
batterijen per jaa

205 MILJOEN
Verkochte
ingen per jaar
huishoudverpakk

TON

781 000
ische en
Verkochte elektr araten per jaar
elektronische app

Fast Forward voor het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan
Het verbod op plastic zakjes voor eenmalig gebruik is een van de vaste waarden van het gewestelijk afvalbeleid
dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu wil versterken en versnellen. Alle deelnemers aan de stakeholdersvergadering, die plaatsvond op de site van Thurn en Taxis op 11 februari jongstleden, waren het ermee
eens: er is haast bij!
Dit evenement was de gelegenheid om alle protagonisten te mobiliseren om de uitvoering van het hulpbronnenen afvalbeleid te versterken en te versnellen, door hen aan te moedigen “afval” te zien vanuit een visionair
perspectief. Met andere woorden: “definitief afval” in de ban slaan en grondstoffen, voorwerpen en uitrustingen
beschouwen als hulpbronnen die opnieuw moeten worden opgenomen in de circulaire economie. Minister
Alain Maron kondigde een aantal prioritaire acties aan: maatregelen voor afvalpreventie en snellere overgang
naar circulaire economie, veralgemening van de ophaling van biologisch afval voor eind 2023, bouw van een
eenheid voor biomethanisatie, ontwikkeling van individuele en collectieve compost en voorstelling van een
eerste gewestelijke strategie voor openbare netheid.
Voor meer informatie:
• We verwijzen u naar het 5e Gewestelijk Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan en de interventies van het evenement “Hulpbronnen- en Afvalbeleid: fast forward!" op www.leefmilieu.brussels rubriek Afval-Grondstof
• Contact: afvalplan@leefmilieu.brussels

Projectoproep Zero afval voor horeca en handel
Bent u uitbater van een restaurant, een café, een hotel of een voedingswinkel in het Brussels Gewest, en wilt
u overgaan op Zero Afval? Neem dan deel aan de projectoproep! Indien uw project wordt geselecteerd, komt
u in aanmerking voor financiële steun ten bedrage van 2.500 tot 15.000 euro en technische en administratieve
begeleiding van de dienst Facilitator Handelaars Zero Waste. Op die manier kunt u zelfs vooruitlopen op
de komende reglementaire verplichtingen inzake de vermindering en de nuttige toepassing van organische
afvalstoffen/hulpbronnen.
Info over de projectoproep
www.leefmilieu.brussels/zeroafval-handelaars
Helpdesk :
ZeroWasteRetail@environnement.brussels
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Verkochte
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42
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In totaal weegt onze individuele consumptie
zwaar op de planeet
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Verandering van gewoonten in de praktijk
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De onmisbare inzet van de teams
LABEL ECODYNAMISCHE ONDERNEMING

In 2014 sloeg een groep medewerkers van de ngo Handicap International de handen in elkaar en vormde een Green Team.
Al heel snel rees het idee dit engagement te structureren aan de hand van een label. De organisatie draagt trots het label
Ecodynamische onderneming sinds 2019, en spant zich in om teams te mobiliseren. Hélène Bougaud en Martin Jacobs,
allebei lid van het Green Team, geven een inkijk in hun activiteiten.
Welke plaats krijgt communicatie in uw activiteiten?

Nadat wij de reeds aanwezige acties in kaart hadden gebracht en gewaardeerd, wilden wij zo veel mogelijk mobiliseren. Wij hebben dus
veel gewerkt aan communicatie in alle fasen van het proces van toekenning van het label, opdat iedereen zich echt betrokken zou voelen bij
deze collectieve aanpak. Het was de bedoeling dat iedereen acties aanreikt, voor elke dag, om onze milieu-impact te verkleinen. Vervolgens
hebben wij de verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld volgens thema, onder de algemene leiding van de coördinator van het Label, en
een actieplan opgesteld.
Wat zijn de voordelen van een

gelabelde aanpak van ecobeheer?

Het proces van verwerving van het label
bleek zeer motiverend voor het personeel
en heeft geleid tot de invoering van zeer
concrete maatregelen. Het heeft echt
gezorgd voor bewustmaking en mobilisering
van het personeel, dat elke dag opnieuw veel
meer rekening houdt met het milieuaspect:
minder afdrukken, verantwoordelijk verbruik
van water, elektriciteit en plastic verbruiksgoederen, ... Ook de verplaatsingen voor
het werk werden aanzienlijk verminderd
en vervangen door vergaderingen op afstand, in overeenstemming met een “sober”
reisbeleid: een hele uitdaging voor een inter-
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nationale organisatie!
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Handicap International mobiliseert!

Lees andere getuigenissen op de website van het label Ecodynamische Onderneming: www.ecodyn.brussels

Communicatie en leefmilieu: hoe teams mobiliseren?
Iedereen die al eens veranderingen heeft doorgevoerd in een onderneming weet het goed: het mobiliseren van teams is een belangrijke sleutel voor succes. Ja, maar
hoe kan je verandering bewerkstelligen zonder te ”preken”, op een positieve en doeltreffende manier? Om de ondernemingen die kandidaat zijn voor het Label Ecodynamische Onderneming over deze uitdaging te helpen, heeft Leefmilieu Brussel 3 workshops georganiseerd onder leiding van experts in milieucommunicatie.
De deelnemers keerden huiswaarts met een checklist van wat ze zeker niet mogen doen, een herhaling van de 3 centrale vragen die ze zich moeten stellen voordat ze
eraan beginnen en een reeks inspirerende goede praktijken.
Een overzicht van de opleidingen van het Label Ecodynamische Onderneming staat op: www.ecodyn.brussels

Een groenere werkplaats als hefboom voor mobilisering!
Sommigen trekken hun laarzen aan om, als teambuildingactiviteit, fruitbomen te gaan planten, terwijl anderen nestkastjes hangen om vogels aan te trekken of
gewoonweg genieten van het uitzicht op een bloemenweide met vlinders … In elk geval gaan bescherming van de biodiversiteit en ecologisch beheer goed samen!
Vergroening is een domein van het milieubeheer van het Label Ecodynamische Onderneming dat tegelijk nuttig is en mensen in beweging brengt, doordat het eenvoudige en concrete acties voorstelt die bijdragen aan een aangename werkomgeving en tegelijk de teamspirit versterken.
U vindt onze tips en goede praktijken op www.ecodyn.brussels

Projectoproep be circular: we zijn weer vertrokken!
CIRCULAIRE ECONOMIE

Hebt u een circulair project voor ogen voor Brussel? Dien uw kandidatuur in voor editie 2020 van Be Circular, de projectoproep
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die innoverende projecten voor meer duurzaamheid en circulariteit ondersteunt. Indien
uw kandidatuur in aanmerking wordt genomen, kunt u een begeleiding en financiële steun krijgen ten bedrage van 30.000 tot
200.000 euro, naargelang van de categorie, of zelfs meer! De dossiers moeten worden ingediend voor 15 mei.
Echte circulaire dynamiek in Brussel

Be Circular is een gezamenlijk initiatief van
Brussel Economie Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel en hub.brussels dat werd
gestart in 2016 met het doel circulaire en
innovatieve proefprojecten op te zetten om
de transitie van de gewestelijke economische actoren naar de circulaire economie
te bevorderen.
De 26 laureaten van editie 2019 getuigen
overigens van het potentieel van circulaire
creativiteit op het terrein: de ontwikkeling van een incubator, de transformatie
van plastic afval tot pellets, de upcycling
van meubilair, de opslag van energie, de
renovatie van gebouwen en de nuttige toepassing van frituurolie.

Bezoek aan de winnende Be Circular projecten.

Voor realistische en ambitieuze projecten

Zowel gevestigde ondernemingen als startups, coöperatieven, vzw’s en zelfstandigen kunnen een dossier indienen indien hun project
beantwoordt aan de doelstellingen van innovatie in de circulaire economie. Uw kandidatuur zal worden beoordeeld op basis van de
kwaliteit van uw antwoord, maar ook op basis van de milieu-impact, de economische en technische haalbaarheid en het potentieel voor

Een ondersteuning van formaat

Geselecteerde projecten komen in aanmerking voor financiële steun die kan verschillen volgens de categorie waarin ze worden ingedeeld.
De steun kan oplopen van 30.000 euro voor circulaire werven tot 80.000 euro voor de start van een nieuw project of de transformatie van
een bestaande activiteit naar een circulaire economie. Deze steun kan zelfs 200.000 euro bedragen voor de ontwikkeling op gewestelijke
schaal van een reeds gevestigde activiteit binnen de circulaire economie. Deze maximumbedragen worden nog verhoogd met 10% indien
uw onderneming een sociale onderneming is die erkend is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of indien ze, in oprichting of recentelijk
opgericht, het statuut van coöperatieve heeft. Naast deze financiële steun krijgen de winnende Be Circular-projecten ook ondersteuning,
op verzoek, van alle bedrijfsondersteunende diensten, en een uitstekende zichtbaarheid.
Bereid uw kandidatuur voor

Dossiers moeten worden ingediend voor 15 mei om 12 uur. Leefmilieu Brussels heeft het programma van informatieve en begeleidende
evenementen aangepast om u zo goed mogelijk te kunnen blijven informeren en u te helpen bij het opstellen van uw dossier.
Meer info over de agenda: https://www.circulareconomy.brussels/edition-2020/

Voor meer informatie: www.circulareconomy.brussels
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creatie van economische waarde en werkgelegenheid.

7

Nieuwe wetgeving
Maak kennis met de nieuwe regelgeving in verband met het leefmilieu, stedenbouw en energie die de Brusselse overheden goedkeurden.
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Onderwerp Juridische aard
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Datum

Inhoud

Energie

Besluit van de Regering

van 21/11/2019,
BS van 3/12/2019

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de
procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit, p.
109554

Mobiliteit

Ordonnantie

van 28/11/2019,
BS van 10/12/2019

houdende diverse bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en van de
onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 110981

Mobiliteit

Ordonnantie

van 28/11/2019,
BS van 10/12/2019

tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de
overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 110994

Mobiliteit

Samenwer-kingsakkoord

van 24/05/2019,
BS van 12/12/2019

Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de
vaststelling en de financiering van de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Natuur

Besluit van de Regering

van 9/07/2019,
BS van 30/12/2019

houdende goedkeuring van het plan voor erfgoedbeheer van het zoniënwoud, p. 119231

BEA

Besluit van de Regering

van 12/12/2019,
BS van 30/12/2019

houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad
voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling
van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn, p. 119236

Dierenwelzijn

Besluit van de Regering

van 4/04/2019,
BS van 6/01/2020

tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van de proefdieren. Erratum, p. 126.

Mobiliteit

Ordonnantie

van 17/12/2019,
BS van 7/01/2020

houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen, p. 173

Mobiliteit

Besluit van de
Regering

van 12/12/2019,
BS van
30/01/2020

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het
instellen van een lage-emissiezone, p. 5104

Energie

Besluit van de
Regering

van 19/12/2019,
BS van
14/02/2019

houdende aanwijzing van Elia Transmission Belgium NV als gewestelijke transmissienetbeheerder voor
elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar, p. 9139

V. U.: F. Fontaine en B. Dewulf - Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel
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