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Tale Me: een bedrijf dat de
kringloop sluit
circulaire economie

Tale Me is een kleine onderneming die “babykleding” verhuurt.
Meer dan het product zelf (de kleding) staat hier het gebruik (de
functie = zich kleden) centraal. Producten die een langere levensduur krijgen, minder afvalproductie, veelvuldige toepassingen
door hergebruik, delen, rekening houden met de milieu-impact,
promoten van lokale tewerkstelling, … zijn slechts enkele uitdagingen die het bedrijfje wil aangaan.
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Inzetten op het
gebruik, niet op
het bezit.

Anna stroopt haar mouwen op

Op basis van een maandabonnement verhuurt Tale Me pakketjes met kleurrijke, duurzame kleding, gemaakt van kwaliteitsstoffen. Dit laat de abonnees toe om van garderobe te wisselen om de drie maanden, met gebruikte maar weer helemaal opgefriste

Onze doelstellingen
om de uitstoot van
broeikasgassen
te verminderen Nieuwe wetgeving

kledingstukken. Anna Balez startte de onderneming op in april 2014. Hiervoor kreeg
ze niet alleen privésteun, maar kon ze ook aanspraak maken op kredieten van Credal
(een coöperatieve die interessante voorwaarden hanteert) en van Europese programma’s.
Sinds ze in 2013 een prijs van de Brussels Sustainable Academy in de wacht sleepte,
kan Anna ook rekenen op een begeleiding van Impulse (het Brussels Agentschap voor de
Onderneming). Tale Me was in 2014 ook laureaat van het Netwerk Ondernemen Brussel.
(Lees het vervolg op pagina 2)

Circulaire economie:
geen verlies zorgt voor winst
(vervolg van pagina 1)

circulaire economie

Een vernieuwend businessmodel

grondstoffen, vermeden verspilling, minder

Tale Me stelt op dit moment 3 personen

afval, … Beetje bij beetje ontstaat een cir-

tewerk, en zou tegen eind dit jaar nog 2

culaire economie!

extra medewerkers aanwerven. Het werkt
in onderaanneming met een heel netwerk
van Belgische, Franse, Duitse en Zwit-

Hergebruik voor elk kwaliteitsniveau

De circulaire economie is de tegenpool

serse ontwerpers, en Belgische en Franse

van de lineaire economie, waarin men

naaiateliers.

ontgint, produceert, consumeert en vervolgens weggooit, met als gevolg dat de

De circulaire economie
stelt een economisch
model voor waarin
positieve waardeketens
worden gecreëerd bij
elk (her)gebruik van een
product en waarin het
afval - dat na een bepaald
gebruik ontstaat - de
grondstof vormt voor een
nieuwe toepassing.

Tegen het einde van het jaar zou Tale

slinkende voorraad grondstoffen steeds

Me graag 1.000 klanten bereiken en an-

verder uitgeput raakt en de afvalberg

dere verhuurdiensten ontwikkelen, maar

steeds verder aangroeit. De circulaire

steeds volgens hetzelfde businessmodel:

economie stelt een economisch model

producten van zeer hoge kwaliteit verhu-

voor waarin positieve waardeketens wor-

ren. Tale Me kiest dus resoluut voor de

den gecreëerd bij elk (her)gebruik van een

actoren die dat wensen, het invoeren van

circulaire economie.

product en waarin het afval - dat na een

de circulaire economie in ons Gewest te

bepaald gebruik ontstaat - de grondstof

stimuleren, en de wetgeving in die zin te

vormt voor een nieuwe toepassing.

doen evolueren. Leefmilieu Brussel onder-

Meer informatie: www.taleme.be
Impulse is de bevoorrechte publieke gesprekspartner voor elke beginnende of doorwinterde
ondernemer in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest: www.impulse.be
www.credal.be
www.netwerk-ondernement-brussel.org
www.leefmilieu.brussels/themas/
duurzame-economie

steunt innovatie (via de bedrijfsincubator
Brussel, de bakermat van de

Greenbizz), ecodesign, functionaliteitseco-

circulaire economie?

nomie, onderzoek en ontwikkeling.

kleding tot het kweken van oesterzwam-

Op 29 mei 2015 organiseert Leefmilieu

Van het (ver)huren van pakketjes duurzame
men op koffiegruis, van groene daken

Brussel een internationaal symposium over

Het kringloopmodel

met 0% afval tot het hergebruik van oude

circulaire economie. Voor programma en

Minder natuurlijke hulpbronnen verbruiken,

spullen, … Brussel telt heel wat innova-

inschrijvingen : www.leefmilieu.brussels.

producten hergebruiken na een “restyling”

tieve ondernemers die elk op hun niveau

of lokale banen creëren: het doel van de

een circulaire economie creëren. Leefmilieu

circulaire economie is een economisch en

Brussel ontwikkelt zich als aanspreekpunt

industrieel systeem te creëren dat zuinig

om, samen met alle publieke en private

Meer informatie:
www.greenbizz.be
www.eco-conception.be

omspringt met energie en grondstoffen.
Hergebruik, herstelling, recyclage staan
hierin centraal.

leefm il ieu br ussel news / maart 20 15

In de plaats van producten van lage kwa-
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liteit te produceren die slechts korte tijd
meegaan en vervolgens worden vernietigd, kiezen producenten ervoor om
producten met een duurzaam ontwerp te
vervaardigen, die worden hergebruikt voor
verschillende opeenvolgende functies nadat ze werden vernieuwd of aangepast.
Deze manier van produceren komt niet
alleen het milieu ten goede, maar ook
de lokale economie: korte ketens, nietverplaatsbare jobs, minder behoefte aan

Kernbegrippen van de circulaire economie zijn : herstellen, recycleren, hergebruiken.

Beknopt lexicon van de circulaire
economie
Duurzame economie

Ecodesign houdt rekening met elke mogelijke impact van een
proces of een product op het leefmilieu tijdens zijn volledige levenscyclus. Op gewestelijk niveau kunnen bedrijven vrijwillig het
initiatief nemen om hun producten en diensten ecologisch te ontwerpen en bij te dragen aan de gedragswijziging van hun cliënteel.
Een voorbeeld hiervan is de houtcyclus in het schema hieronder.

w

x

circulaire economie

w
v

U hebt het vast al gemerkt, onze website
is veranderd! Het design werd volledig
herbekeken en aangepast aan het nieuwe
gewestelijke grafisch charter. U kunt voortaan ook naar de website surfen via de domeinnaam www.leefmilieu.brussels.
De nieuwe website is duidelijker, leesbaarder, surfvriendelijker en heeft meerdere
functies: snelle toegang tot de inhoud, een
beter zicht op de actualiteitsonderwerpen,
dynamische webpagina’s voor professionals
en scholen, enz.

Onze nieuwe website is een echte evolutieve tool waarmee Leefmilieu Brussel kan
inspelen op vragen van de gebruikers. In de
komende weken zullen er nog verbeteringen
worden aangebracht.

y

u Ontginning
v Productie
w Consumptie
x Afval
y Verwijdering

Veel surfplezier !

“tien jaar bodembeheer in brussel:
balans en perspectieven ”

x

u

De functionele economie vervangt de verkoop van een product door de verkoop

y

Hergebruik

Hergebruik herintroduceert producten in

van het gebruik ervan. De waarde van een

de economische kringloop die niet lan-

product schuilt in het gebruik ervan en niet

ger voldoen aan de behoeften van de

in het bezit van het product. De consument

eerste consument. De markt van tweede-

koopt een dienst in plaats van een product.

handswagens is een concreet voorbeeld.

De fabrikant, die de eigenaar kan zijn, zal

Andere voorbeelden zijn elektrische huis-

bijgevolg de voorkeur geven aan de duur-

houdtoestellen die hersteld zijn, recuperatie

zaamheid van zijn product en afzien van de

en hergebruik van kantoormeubilair. We

geprogrammeerde veroudering ervan ver-

geven tafels, kasten en stoelen een nieu-

mits die voor hem niet rendabel is.

we look om een mooier en meer trendy
product te verkrijgen. Of we fabriceren de-

Recyclage

Recyclage is een proces om afval te

coratieve elementen of andere spullen op
basis van hergebruikte oude producten.

verwerken om het nadien opnieuw in
een productiecyclus te introduceren: bv.
materiaal dat deel uitmaakte van een gelijkaardig product dat einde levensduur
was of productieresten van andere producten.

leefmilieu brussel !

Meer info:
2 filmpjes om meer te weten te komen:
• Wat zijn de uitdagingen van de functionele
economie, als stap in de overgang naar een
kringloopeconomie, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?: http://vimeo.com/66584244 (FR)
• De kringloopeconomie uitgelegd door
de grondlegster, voormalig zeilster
Ellen MacArthur:
www.ellenmacarthurfoundation.org (EN)

Afspraak op dinsdag 26 mei 2015 bij Leefmilieu Brussel om deel te nemen aan het colloquium “Tien jaar bodembeheer in Brussel:
balans en perspectieven”.
Dit colloquium heeft als doel de balans op
te maken van 10 jaar beheer van verontreinigde bodems in Brussel en wil de toekomstperspectieven schetsen. Deze liggen in de
lijn van de gewestelijke beleidsverklaring
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van juli 2014.
Het colloquium past ook in het Internationaal Jaar van de Bodem 2015, uitgeroepen
door de Voedsel- en Landbouworganisatie
(FAO) van de Verenigde Naties. Ook Leefmilieu Brussel deelt de bezorgdheid om de
bodem duurzaam te beheren om zo de gezondheid en het ecosysteem te beschermen,
maar ook de voedselveiligheid en de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vrijwaren.
Het colloquium richt zich in het bijzonder tot
notarissen, vastgoedmakelaars, bodemverontreinigingsdeskundigen, ondernemers
in bodemsanering en alle personen die betrokken zijn bij een initiatief voor de studie
en sanering van verontreinigde bodems.
Voor meer info over het programma en om u
in te schrijven : www.leefmilieu.brussels

leefm il ieu br ussel news / maart 20 15

v

een nieuwe website voor

Bepaalde inhoud, zoals onze rubrieken met
tips (Milieubewust leven), werd volledig
herschreven.

lineaire economie

u

Ko rt e beric h t en
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Brussels Greenfields:
schone bodems voor lokale banen
Bodem

Het beheer van verontreinigde bodems is uitgegroeid tot een uitdaging van levensbelang: sommige vormen van vervuiling houden
immers gezondheidsrisico’s in. Ze kunnen het milieu schaden, de
waarde van vastgoed verminderen en de economische herontwikkeling van een gebied afremmen. Dit is het geval voor tal van
Brusselse gronden, vooral langs het kanaal Brussel-Charleroi. De
verantwoordelijken voor historische verontreinigingen zijn vaak ongekend of niet in staat deze terreinen te saneren, waardoor er vaak
geen economische activiteit meer mogelijk was. Om de behandeling van weesverontreiniging aan te moedigen, heeft het Gewest
financiële instrumenten gecreëerd, zoals het pilootprogramma
“Brussels Greenfields”. Dit bestond uit 2 opeenvolgende projectoproepen tussen december 2009 en juni 2013. De laatste subsidies werden op 31 december 2014 aan de laureaten uitbetaald.
Balans van Brussels Greenfields

Dit pilootprogramma in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (maar ook in België)
had tot doel gronden die in de Kanaalzone
(Prioritaire Interventiezone of PIZ) gelegen
waren en die door weesverontreiniging
vervuild waren, te saneren wanneer hier

De projecten die steun
genieten van Brussels
Greenfields zijn goed voor
de creatie van bijna
2.000 banen.

omvangrijker zijn (vooral op financieel
vlak) dan oorspronkelijk voorzien. Terwijl de doelgroep oorspronkelijk bestond
uit dragers van privéprojecten waren de
meeste dossiers bovendien publieke of
gemengde projecten, zoals de nieuwe
koelopslagplaats van Mabru, de Brussele
vroegmarkt, of het kmo-park Paepsem.
En vervolgens?

In de toekomst zou Leefmilieu Brussel nog steeds met de steun van EFRO - het
financieel steunen van de sanering van

geplande economische activiteit was

verontreinigde bodems willen voortzetten,

en wanneer deze projecten de zone nieuw

vrij divers: (kmo-park, heraanleg van een

waarbij het geografisch gebied van de te

leven zouden inblazen door de creatie

industriezone, groot winkelcentrum, over-

behandelen gronden zou worden uitgebreid

van economische activiteiten en nieuwe

dekte markt enz.).

en de voorwaarde er een economische
activiteit te starten afgeschaft. Op die ma-

dies om de gronden te saneren, en kregen

De bedragen van de subsidies die werden

nier zouden ook natuurlijke personen voor

een geïntegreerde begeleiding van ver-

uitbetaald aan de verschillende laureaten

deze steun in aanmerking kunnen komen

schillende Brusselse organisaties om de

lagen tussen 10.000 en 500.000 euro.

en de administratieve last vereenvoudigd

bodemverontreiniging te behandelen en

worden. Dit nieuwe project zou een aanvulCreatie van 2.000 banen

ling vormen bij de huidige premies en aldus

Na vijf jaar kan dit proefprogramma een

de aangeboden steun voor de behande-

Een budget van 4,6 miljoen

mooi resultaat voorleggen dat het oorspron-

ling van weesverontreiniging uitbreiden.

Het programma werd gefinancierd door

kelijke doel overtreft: een oppervlakte van

De verlenging van de steunmaatregelen,

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en

bijna 174.000 m2 zal behandeld zijn in na-

dankzij het Europese budget, is een kans

EFRO (Europees Fonds voor Regionale

leving van de bodemordonnantie van 2009.

die Leefmilieu Brussel moet aangrijpen.

economische activiteiten op te starten.
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De nieuwe hangar van Mabru, de Brusselse vroegmarkt, staat op het actief van Brussels Greenfields.

economische projecten werden gevestigd

banen. De projectdragers ontvingen subsi-

4

Het KMO-park Newton kwam tot stand dankzij
de subsidies van Brussels Greenfields.

Ontwikkeling), die elk de helft van het

Dergelijke projecten zijn immers niet alleen

budget voor hun rekening namen. Leefmi-

Bovendien zijn de projecten die steun ge-

absoluut noodzakelijk voor de sanering

lieu Brussel stond in voor het beheer van

nieten van Brussels Greenfields goed voor

van braakliggende gronden en de econo-

het programma, in samenwerking met

de creatie van bijna 2.000 banen.

mische herontwikkeling van het Gewest

Impulse. Ook Actiris was een van de partners van dit programma.

maar ook om vastgoedtransacties te verPubliek-private projecten

Waar het oorspronkelijke doel was om 60
In totaal werden 16 projecten ingediend

projecten te selecteren, kunnen we stel-

en werden er 12 geselecteerd voor een

len dat de projecten van de 12 laureaten

totaal budget van 4,6 miljoen euro. De

die uiteindelijk werden geselecteerd veel

gemakkelijken en de bescherming van de
volksgezondheid te garanderen.
Meer informatie: www.leefmilieu.brussels >
thema’s > bodem > premies en fondsen >
brussels - greenfields

EPB in 2015: Brussel opteert voor
hoge energieprestaties (HEP)!
duurzaam bouwen

Sinds 1 januari 2015 zijn nieuwe EPB-eisen van kracht. Om u
te helpen, overlopen we deze eisen aan de hand van 5 eenvoudige vragen.

1

3

Brussel trekt de kaart van de hoge ener-

In de praktijk kan men zich, afhankelijk

dit dat de betrokken gebouwen pas-

siefgebouwen moeten zijn ? NEE

EPB in 2015, de feiten … betekent dit bovenmatige isolatiedik-

tes? dure ramen? NEE

gieprestatie, het moedigt passiefbouw

van de keuze van de materialen, voor het

aan, maar legt het niet op.

grootste deel van de muren beperken tot
16 cm in de muren, 25 cm aan het dak en

De prestatieschalen zijn niet dezelfde!

vensters met dubbele beglazing.

Hoge energieprestaties ?
Die stimuleren de creativiteit !

grepen. Veel gebouwen die momenteel

Noch de EPB-eisen, noch de EPB-berekeningsmethode zijn identiek aan die van

De waarden die hiermee overeenstem-

opgetrokken worden, bereiken die drem-

de passiefnorm. Men kan ze dus niet

men, liggen meestal onder wat vereist is

pel zonder het te weten.

vergelijken.

om te beantwoorden aan de passiefnorm.
Niets onoverkomelijks dus en het vormt

Hoewel geen enkele drempel rechtstreeks

15 kWh/m2/jaar bereiken voor de EPB

geen hinderpaal voor de creativiteit van

wordt opgelegd, is de hypothese die de

2015 (voor verwarming) is meestal mak-

de architecten.

software standaard neemt 12 m3/h/m2,
wat zeer ongunstig is (met dit niveau is

kelijker dan voor de passiefnorm. Een
passiefgebouw mag voor verwarmings-

Voor de met nieuw gelijkgestelde gereno-

het niet mogelijk om qua primaire ener-

behoeften (NEV) dan wel bijna altijd

veerde eenheden is de na te leven drempel

giebehoefte de EPB 2015-eisen te halen).

beantwoorden aan de EPB- 2015 normen,

voor verwarming versoepeld tot 20% (ook

Er is dus een betere luchtdichtheid nodig

het omgekeerde is niet het geval.

voor de primaire energiecoëfficiënt). In te-

en dit moet bewezen worden met een

genstelling tot de passiefnorm voorziet de

luchtdichtheidstest (blowerdoor).

2

EPB in 2015, de feiten … is het

EPB 2015 in een redelijke limiet die niet

van toepassing op alle gebouwen,

mag overschreden worden inzake iso-

Het gaat enkel om nieuwe constructies

zonne-instraling heeft of een te grote verlies-

5

met een bestemming als woning, kantoor

oppervlakte, wordt een maximale drempel

De EPB 2015 beoogt een hoge energie-

of school. Met uitzondering van met nieuw

gegeven. Dat vertaalt zich in piste B.

ook bij renovatie? NEE

latie. Wanneer een eenheid niet genoeg

gelijkgestelde gerenoveerde eenheden,
die feitelijk als nieuw moeten beschouwd
worden.

4

EPB IN 2015, de feiten … bete-

kent dit dat complexe technieken

moeten worden gehanteerd? NEE

prestatie, d.w.z. een zo beperkt mogelijke
verwarmingsbehoefte.

EPB in 2015, de feiten … bete-

kent dit dat aan strenge maatre-

gelen moet beantwoord worden wat

Dat betekent dat het gaat om een zuivere
energie- en bouwkwestie, niet een som

betreft luchtdichtheid? NEE

van technologieën.

zijn met Vlaanderen en Wallonië en die al

geen reglementaire vereiste inzake lucht-

U kunt die complexe technieken dus per-

van toepassing waren in 2014.

dichtheid vanaf 2015. Maar de invloed

fect vermijden, tenminste als het bouwwerk

van de luchtdichtheid op de prestaties

vanaf het ontwerp de best mogelijk energie-

De nieuwigheden hebben betrekking op

van het gebouw en dus op het vermogen

competentie krijgt.

de verdeling van projecten per EPB-een-

om de EPB 2015-vereisten te bereiken,

heid en de notie “aard van de betrokken

is van belang.

Wat de renovatie betreft, wordt de ambitie
vertaald in vereisten die geharmoniseerd

In tegenstelling tot de passiefnorm is er

werken”.
Meer info: Download voor meer info de infofiche
“De Procedure EPB-werken vanaf 2015” (.pdf) :
www.document.leefmilieu.brussels

Een realistisch en veilig niveau zou zich
onder 3 m3/h/m2 bevinden. Dit niveau is
makkelijk te bereiken met eenvoudige in-

Meer info: www.leefmileu.brussels >
Thema’s > Energie > Bespaar energie > Brussel :
op weg naar hoge energieprestaties en
www.leefmileu.brussels > Gebouwen > De EPB >
Bouwen en renoveren
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EPB in 2015, de feiten … betekent
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Een nieuw vooruitzicht voor het label
“Ecodynamische onderneming”
Ecomanagement

Het ResilieNtWEB-programma werd ontwikkeld door zes Europese partners en
helpt kmo’s een positieve economische
strategie uit te tekenen die een beroep
doet op eco-innovaties. Vernieuwend

15 jaar nadat het werd ingevoerd, blijft het Label “Ecodynamische onderneming” aantrekkelijk voor ondernemingen. Getuige:
het aantal kandidaten voor nieuwe labels en vernieuwingen,
neemt elk jaar toe.

hierbij is dat de benadering zich toespitst
op de activiteit van de onderneming zelf,
m.a.w. op de producten en de diensten
die ze aanbiedt.
In Brussel wordt het project gedragen

Op 9 maart 2015 werden, tijdens een

hun uitgaven te verminderen en een posi-

door Leefmilieu Brussel, in partnerschap

officiële ceremonie in het nieuwe pas-

tiever imago te verwerven.

met BECI, en met de steun van studiebu-

siefgebouw van Leefmilieu Brussel en in

reau Greenloop.

aanwezigheid van de Minister bevoegd

Dit jaar ontvingen 66 organisaties het label

voor huisvesting, levenskwaliteit, leefmilieu

“Ecodynamische onderneming” voor hun

Het programma loopt nog tot juni 2015.

en energie, de labelhouders voor 2015

inspanningen op het vlak van milieubeheer

Bij die gelegenheid zal de brochure met

– met een, twee of drie sterren – bekend-

in de loop van de voorbije 12 maan-

praktijkgevallen en concrete resultaten

gemaakt en in de bloemetjes gezet.

den. Onder hen 11 (tegen 7 in 2014) die

worden voorgesteld.

3 sterren - het hoogste niveau - kregen
Het label “Ecodynamische onderneming”

toegekend.

is een officiële erkenning van het goede
milieubeheer van de ondernemingen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ResilieNtWEB in het vizier

Tijdens de ceremonie werd ook toegelicht

Deelname aan het label helpt de onder-

hoe men, dank zij het ResilieNtWEB, nog

nemingen hun milieubeheer te verbeteren,

verder op de ingeslagen weg kan doorgaan.

Meer informatie over het label Ecodynamische
Onderneming:
http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/label-ecodynamische-onderneming
Meer informatie over het project ResilieNtWEB
www.resilientweb.eu

De laureaten 2015
Maak kennis met de laureaten 2015 van het Label “Ecodynamische Onderneming”.

Drie sterren

Altran n. v.

BECI (Kamer van koophandel en Verbond van ondernemingen

Aménagement sc & Clerbaux-Pinon adf

BNP Paribas Fortis – Botanic Building

Ancienne Belgique

Boomerang - House

Carodec

Brussels Sustainable House – Ethical Property Europe –
Mundo-B
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Federaal Planbureau
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Twee sterren

Hotel Silken Berlaymont
Nationale Bank van België - NBB – Centrale zetel
RDC Environment
Secretariaat-generaal van de Raad van Europa – GSR Crèche
Secretariaat-generaal van de Raad van Europa – GSR Gebouw Lex
Technopolis Consulting Group Belgium

Caritas International – Hoofdzetel
CERAU
Claus Architecture
Cliniques universitaires Saint-Luc
COREN asbl
Europese vereniging voor informatie over lokale ontwikkeling
The Factory Brussels
Ferme Nos Pilifs asbl
FOD Financiën – North Galaxy

Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde –
Administratieve site
Gemeentebestuur van de Stad Brussel – Stadhuis
Gemeentebestuur van Etterbeek – Stadhuis

Een ster

Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel – GIMB
Haven van Brussel – Hoofdzetel

Atalian Cleaning Services – Schaarbeek

Hotel Four Points by Sheraton

Athénée Communal Charles Janssens

Kind & Gezin – Centrale administratie

Auvibel

Koninklijke Muntschouwburg
Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf – Hoofdzetel
Nov@tris Solutions
OCMW van Sint-Agatha-Berchem – Dienstencentrum
OCMW van Sint-Agatha-Berchem – Rusthuis “Bloemendal”
OCMW van Sint-Agatha-Berchem – Albert Laurent
Prospect Consulting & Services

Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest – CIBG
CMS DeBacker
Co-mana
Eubelius
GL Events Brussels
GREAT Food
Instituut Transport & Logistiek België – ITLB

Shanks Brussels-Brabant

Koninklijk Pakhuis nv Thurn & Taxis

Sheraton Brussels Hotel

Les Frères Debekker

Sleep Well Youth Hostel

Ordiges HQ

Test-Aankoop vzw

Peppers & Rogers Group – Brussel

Tipik Communication Agency
Vivaqua – Technisch centrum van de Birminghamsector
Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en
Technische Bijstand – Head Office in Brussels

Praetica Sablon
Saint-Gobain Glass Solutions Belgium BURNIAT – Anderlecht
School Park Malou
Telle Père Telle Fils Toerism n.v.
UCM Nationaal – Hoofdzetel

Meer info: www.leefmilieu.brussels > themas > duurzame-stad >
label-ecodynamische-onderneming

Klimaatopwarming:
Brussel bereidt Parijs 2015 voor!
Klimaat

het Kyoto-protocol uit 1997 te vervangen.
In België is de strijd tegen de klimaatverandering vooral een gewestelijke
bevoegdheid. Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bereidt zich momenteel voor op

“We moeten samen, proactief en po-

Raamverdrag van de Verenigde Naties

sitief handelen!” Dat staat er te lezen

inzake klimaatverandering), beter bekend

op de website (1) van COP21 (Klimaat-

als Parijs 2015. Het is de bedoeling te ko-

conferentie 2015 van de Partijen bij het

men tot een wettelijk bindend akkoord om

deze belangrijke afspraak.
(Lees het vervolg op pagina 8)

Het gebouw uitdenken met het
oog op minder broeikasgassen.
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Het lange proces van internationale bijeenkomsten en opeenvolgende vergaderingen om de opwarming van de aarde te
bestrijden, zou dit jaar in een beslissende fase moeten komen.
In december 2015 moet de Klimaatconferentie van Parijs leiden
tot een internationaal akkoord dat in 2020 in werking moet treden. In de komende maanden zullen de deelnemende landen
duidelijk moeten maken hoe zij hun steentje zullen bijdragen om
de broeikasgassen wereldwijd terug te dringen. Wat voorziet het
Brussels Gewest?
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Onze doelstellingen om de uitstoot
van broeikasgassen te verminderen

Wat kunt u zelf doen om de

broeikasgassen te verminderen?

De Conferentie van Parijs en het luchtklimaat-energieplan zullen nieuwe, ambitieuze maar haalbare doelstellingen

Klimaat

vastleggen. Elke onderneming kan haar
(vervolg van pagina 7)

Doelstelling: - 30% in 2025

steentje bijdragen om de broeikasgasuit-

Om dit resultaat te bereiken, heeft het Ge-

stoot te verminderen. Zo stelt het ontwerp

Minder energieverbruik en minder

west een hele reeks initiatieven genomen

van lucht-klimaat-energieplan maatregelen

uitstoot in Brussel

om twee energieverslindende sectoren

voor die betrekking hebben op de belang-

Fossiele brandstoffen (petroleum, steen-

aan te pakken: de bouw en het trans-

rijkste sectoren die broeikasgassen en ver-

kool, turf, aardgas, ...) worden vooral

port (duurzaam bouwen, energiepremies,

ontreinigende stoffen uitstoten, namelijk de

gebruikt voor transport, in de industrie,

600.000 m2 voorbeeldgebouwen, vervoer-

bouwsector (ontwikkeling van hernieuwba-

voor de productie van energie en warm-

plannen, autodelen, ...). Maar het Gewest

re energiebronnen, versterking van finan-

te ... Het verbruik van fossiele brandstoffen

wil nog een stap verder gaan! Zo is er een

ciële stimulansen en voorbeeldrol van de

produceert broeikasgassen, en wordt dan

lucht-energie-klimaatplan in de maak. Het

overheid, …), het transport, de economie,

ook gezien als de belangrijkste oorzaak

bevat 130 maatregelen in 9 domeinen om

de stadsplanning, de consumptie, … Het

voor de opwarming van de aarde. Om die

de uitstoot van broeikasgassen per inwo-

plan voorziet ook maatregelen inzake aan-

reden heeft het Brussel Hoofdstedelijk Ge-

ner met 30% te doen dalen tegen 2025.

passingen aan de klimaatverandering en

west reeds jaren geleden besloten om de

Binnenkort zullen wij hierover onze mening

de monitoring van de luchtkwaliteit.

milieu-impact van onze energiebehoeften

kunnen geven, via een openbaar onder-

grondig aan te pakken. Resultaat: tussen

zoek. Leefmilieu Brussel News komt hier

2004 en 2012 daalde het energieverbruik

zeker nog op terug.

per inwoner met 14%, en de uitstoot van
broeikasgassen met 17%.

Voor meer informatie over het toekomstige luchtklimaat-energieplan: www.leefmilieu brussel >
thema’s > lucht-klimaat > Acties van het Gewest >
lucht, klimaat en energie
(1) www.cop21.gouv.fr

Nieuwe regelgeving
En kom alles te weten over de nieuwe regelgeving in verband met leefmilieu, stedenbouw en energie die door de Brusselse
overheden werd goedgekeurd.
Materie

Juridische aard

Energie

Besluit van de Regering van 23/05/2014,
BS van 4/11/2014
van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Energie

Ministerieel besluit

Energie

tot vaststelling van de energienormen die van toepassing zijn op de projecten van werken die
Besluit van de Regering van 11/12/2014,
BS van 13/01/2015 bijdragen tot een rationeel energiegebruik in de gebouwen die toebehoren aan de gemeenten
van het Brussels
en O.C.M.W.'s en die gesubsidieerd worden in het kader van artikel 17, 4°, van de ordonnantie
Hoofdstedelijk Gewest
van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut
aan te moedigen
tot vaststelling van het model van aangifteformulieren voor de belasting op het verbranden van
Besluit van de Regering van 4/09/2014,
BS van 2/10/2014 afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering,
van het Brussels
de inning en invordering van deze belasting
Hoofdstedelijk Gewest

Afval
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Afval
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Bericht BIM

Data

Inhoud
tot vaststelling van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe

van 30/01/2015,
houdende de toekenning aan de vennootschap Axpo Benelux NV van een leveringsvergunning
BS van 18/02/2015 voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

van 15/01/2015,
Indexering van het bedrag van de belasting op het verbranden van afvalstoffen
BS van 27/01/2015
Leescomité: Florence Didion, Isabelle Degraeve, Rik De Laet.
V. U.: Fr. Fontaine, R. Peeters
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