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De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurde onlangs het Gewestelijk programma voor circulaire economie (GPCE) goed. Met
dat programma wil ze de Brusselse economie stimuleren. Voert
u als natuurlijke of rechtspersoon (in een onderneming, ongeacht
haar omvang en juridische vorm) een economische activiteit in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en streeft u naar een duurzame
aanpak? Spring dan op de trein van de circulaire economie!
Eén miljoen euro directe steun per jaar

De projectoproep “be circular, be brussels” wil de zogenaamde “circulaire economie” ontwikkelen, d.w.z. elk innovatief project dat het mogelijk maakt in het Gewest tewerkstelling

Het nieuwe opleidingsprogramma
Duurzame Gebouwen september –
december 2016 –

te creëren vanuit een perspectief van duurzame activiteiten, in het bijzonder op het vlak van:

Plan uw uitgaven
voor werkzaamheden
voor bodemsanering

Via uw deelname kan u genieten van

• h
 ergebruik, herstelling, remanufacturing, recyclage, met een sterke nadruk op bouw-/
renovatiewerven;
• n
 ieuwe economische modellen van de circulaire economie;
• o
 ptimalisering van het gebruik van grondstoffen tijdens de productie;
• h
 ulpmiddelen en initiatieven ter begeleiding van de overgang naar de circulaire economie.

• s pecifieke financiële steun vanuit het Gewest;
• s teun op maat door alle bedrijfsondersteunende diensten van het Gewest;
• g
 ratis methodologische steun om een actieplan te ontwikkelen dat uw activiteit meer

Korte berichten: Wat
te doen met materialen van uw gebouw
die aan vervanging
toe zijn? De Brusselse Raad voor
Dierenwelzijn is op
zoek naar leden
Nieuwe wetgeving

circulair zal maken, zodat het financieel door het Gewest zal worden gesteund;
• d
 e aandacht die uw succesvolle project zal krijgen tijdens communicatieacties, seminaries, enz.
Kandidatuur

Stel u kandidaat vóór 15 juli 2016.
Een gezamenlijk project van:

Meer info: www.circularprojects.brussels
(Lees het vervolg op pagina 2)

Beter produceren – delen – recupereren

(vervolg van pagina 1)

Economie
De circulaire economie staat centraal binnen
de ontwikkeling van de Brusselse economie.
Heel concreet kan de circulaire economie
in een stedelijke context betrekking hebben op alle economische activiteiten in een
stad, via:
• de productie, de verwerking en de verkoop van lokale producten waarvoor
weinig grondstoffen nodig zijn, die duurzaam ontworpen zijn en die een kleine

Het Atelier Groot Eiland (zie pagina 3) is een voorbeeld van circulaire economie.

ecologische voetafdruk hebben (eco-

de doelstellingen, evenals de gemobiliseer-

Territoriale maatregelen

ontwerp);

de partners.

Tot slot wil het GPCE alle actoren op het

• producten met een geoptimaliseerde

Brusselse grondgebied, van wijkniveau tot

consumptieketen dankzij de ontwikke-

Het programma zal gezamenlijk worden

gewestelijk niveau, mobiliseren. Er zal op

ling van een dienstenaanbod dat eerder

uitgevoerd en zal talrijke gewestelijke over-

lokaal niveau gehandeld moeten worden,

het gebruik van producten bevordert

heidsdiensten betrekken en talrijke partners

aan de hand van de Duurzamewijkcontrac-

(functionele economie) of het delen ervan

uit de sociale economie en de traditionele

ten, de contracten voor stadsvernieuwing,

(deeleconomie), in plaats van het bezit;

economie, volgens de filosofie van samen

de Agenda 21-projectoproepen voor de

opbouwen.

gemeenten, de 10 prioritaire ontwikkelings-

• meer economische activiteiten gebaseerd
op herstellen, hergebruik en recyclage;

polen en het grondgebied van het kanaal,

• de uitwisseling van grond- en afvalstof-

Het GPCE wordt gesteund met een budget

door de circulaire economie op te nemen in

fen tussen verschillende economische

van 12.839.500 € dat al in 2016 beschik-

het referentiekader voor duurzame wijken,

activiteiten op een bepaald grondgebied

baar is.

ontwikkeld door Leefmilieu Brussel.

om de grondstoffen beter te gebruiken
(industriële ecologie);

Transversale maatregelen

Dankzij het project van het Economisch

• zo kort mogelijke ketens op schaal van

Het gaat om maatregelen die betrekking

Immobiliënagentschap (een activiteiten-

het grondgebied, op basis van lokale

hebben op alle economische actoren en

park voor dit soort van activiteiten) wil het

grondstoffen, ten voordele van de lokale

die een gunstig regelgevend kader, finan-

Gewest ook ruimte voor circulaire eco-

consument en lokale tewerkstelling.

ciële steunmaatregelen en duurzame en

nomische activiteiten vrijmaken. Het zal

innovatieve overheidsopdrachten in het

verder uitgaan van de gewestelijke stra-

Het Gewestelijk Programma voor Circu-

leven roepen. Maar ook innovatie in het al-

tegie voor het oprichten van werkruimten

laire Economie (GPCE) 2016-2020 dat op

gemeen en nieuwe opleidingen voor nieuwe

voor digitale productie.

10 maart 2016 werd goedgekeurd, streeft

beroepen, aangepast aan het profiel van de

3 algemene doelstellingen na:

Brusselse werkzoekenden, zijn streefdoe-

Governance

• d
 e milieudoelstellingen omvormen tot

len. Uiteindelijk gaat het erom de publieke

Het GPCE zal door drie ministers ge-

hefbomen te activeren waardoor een glo-

stuurd worden en zal niet minder dan 13

• d
 e economie in Brussel verankeren om

baal gunstig kader geboden wordt voor de

partneroverheden bijeenbrengen die ge-

lokaal te produceren wanneer dat moge-

bloei en ontplooiing van de circulaire econo-

coördineerd moeten worden.

lijk is, de verplaatsingen te verminderen,

mie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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het gebruik van het grondgebied te opti-

Een strategische stuurgroep (ministers

maliseren en toegevoegde waarde voor

Sectorale maatregelen

en overheidsdiensten), coördinatiecomités

de Brusselaars te scheppen;

Specifieke maatregelen beogen de bouw-

en versterkte samenwerkingsverbanden

sector, de grond- en afvalstoffen, de

tussen overheidsdiensten worden dus

logistiek, de handelszaken en de voedings-

voorzien om de werking van het program-

Dit programma bevat 111 maatregelen, ver-

sector (die het voorwerp is van de Good

ma en de uitvoering ervan te verzekeren.

deeld over 4 strategische assen: transversale

Food-strategie). Deze sectoren werden ge-

maatregelen, sectorale maatregelen, territori-

kozen in functie van hun jobpotentieel, hun

ale maatregelen en bestuurlijke maatregelen.

impact wat betreft de uitstoot van broei-

Het GPCE bevat voor elke maatregel de

kasgassen en omdat ze tot de grootste

hoofdactor, de deadline, de afbakening en

uitdagingen voor Brussel behoren.

• bijdragen aan jobcreatie.

Meer informatie op
www.circularprojects.brussels

Het Atelier Groot Eiland, het hoofd
boven water houden
C i r c u l a i r e e c o n o m i e – A f v a lv e r m i n d e r i n g – C r e ë r e n v a n w e r k g e l e g e n h e i d

Al meer dan 30 jaar zet de vzw Atelier Groot Eiland zich in om,
in haar lokalen in Molenbeek, zeer kwetsbare burgers te emanciperen en te integreren in de maatschappij, meer bepaald door ze
in te schakelen in de arbeidsmarkt. Gaande van het maken van
meubels met houtafval tot groenteteelt in de stad, passen de activiteiten van de vereniging volledig in het systeem van circulaire
economie. Wij hadden een ontmoeting met de coördinator van de
vzw, Tom Dedeurwaerder, om er meer over te weten te komen.

De stadsmoestuin
Bij de vereniging geen gebrek aan innoverende projecten: ze heeft zopas eveneens
een immense stadstuin/-moestuin gecreëerd, ook in samenwerking met het
gemeentebestuur. Achter de lokalen van
het maatwerkbedrijf strekt zich “De Kleine Zenne” uit over een oppervlakte van
1.100 m2. Ze bevat 60 bedden met ver-

In haar verschillende werkplaatsen biedt de

slot krijgt de supermarkt in kwestie een

schillende groenten. De allereerste oogsten

vzw Atelier Groot Eiland werk, een (pre-)

goed imago door haar vrijgevigheid.

zijn bestemd voor de keuken van het sociaal

opleiding en de mogelijkheid om ervaring

restaurant, eveneens beheerd door de ver-

op te doen. Haar activiteiten zijn gericht op

Bovendien zijn de frisdranken van de

eniging. “Nog een toonaangevende korte

langdurig werklozen, OCMW-gerechtigden,

grote internationale merken van de kaart

keten”! En dat is nog maar het begin want

mensen die een leefloon krijgen, mensen

verdwenen ten voordele van dranken af-

Groot Eiland wil een tweede stadsmoes-

die recht hebben op een invaliditeitsuitke-

komstig van eerlijke of plaatselijke handel,

tuin van 2.000 m2 creëren op de daken

ring of een uitkering van het ziekenfonds,

dat wil zeggen fruitsappen en bieren die

van de slachthuizen van Anderlecht, om de

kandidaat-vluchtelingen, enz.

ambachtelijk geproduceerd worden in

producten te verkopen op de plaatselijke

het Brussels Gewest en water dat gratis

markten in de buurt.

wordt aangeboden.

tegen armoede.

Diverse activiteiten en een budget
Deze zomer zal het sociaal restaurant

in evenwicht

Er zijn vier ateliers actief: een atelier/sociaal

verhuizen naar lokalen van de oude brou-

Atelier Groot Eiland evolueert constant en is

restaurant dat een collectieve restauratie-

werij Belle-Vue zodat het nog meer volk

volledig gewijd aan Brussel en de inwoners

dienst aanbiedt, een atelier met winkel voor

zal kunnen ontvangen.

van Brussel. Er wordt dan ook op toegezien dat het budget, dat jaarlijks anderhalf

ambachtelijke producten, een atelier voor
het verzenden van drukwerk en tot slot een

Een lijn designmeubelen

miljoen euro bedraagt, steeds in evenwicht

schrijnwerkerij.

Twee jaar geleden heeft de vzw de

is. Tom Dedeurwaerder besluit: “60% van

meubellijn “Boomerang design” gecreëerd

het budget is afkomstig van subsidies die

Het sociaal restaurant

met meubels die vervaardigd worden op

verbonden zijn met ons maatschappelijk

“Al 5 jaar gaan we ons elke avond gratis

basis van houtafval van de gemeentelijke

doel; de overige 40% bestaat uit inkomsten

bevoorraden (voor een symbolische euro

groendienst van Sint-Jans-Molenbeek.

die door de ateliers worden voortgebracht.

per dag!) bij een Brusselse supermarkt. Wij

Leefmilieu Brussel heeft de lancering van

Ons personeel is op 8 jaar tijd verdriedub-

verzamelen talrijke voedingsmiddelen die hun

dit nieuwe project ondersteund via een

beld: momenteel hebben we 38 personen

houdbaarheidsdatum naderen of die licht be-

financiële steun van 10.000 euro. Deze

in dienst, die allemaal in de buurt wonen,

schadigd zijn. Ze worden hergebruikt, bereid

nieuwe activiteit heeft gezorgd voor vier bij-

en wij hopen in de komende maanden nog

en ’s anderendaags onmiddellijk opgediend:

komende jobs binnen de vereniging.

meer mensen aan te werven”.

het wordt opgesteld in functie van wat er

“Boomerang design, dat is een ethische

Wat de toekomst betreft, rekent de ver-

wordt ingezameld! Alles gebeurt volgens de

bedrijfsactiviteit, met respect voor de arbei-

eniging vooral op het verder ontwikkelen

regels en met het akkoord van het FAVV”.

ders, de klanten en het milieu”.

van haar atelier voor het ontwerpen en

het menu is enigszins willekeurig aangezien

maken van meubels, om daar nog bijkoDit initiatief is op drie vlakken een succes

Met deze bijzondere en originele activiteit

mende winstmarges te creëren en aldus

te noemen: op deze manier wordt ver-

past Atelier Groot Eiland volkomen in het

haar acties ten gunste van diegenen die

spilling vermeden, zijn de klanten van het

kader van de circulaire economie door het

het financieel moeilijk hebben met fierheid

restaurant – voornamelijk langdurig werk-

recycleren en de (zeer) korte keten van

te kunnen verderzetten.

lozen die een opleiding volgen – verzekerd

grondstoffen die ze bevordert. En dat is nog

van uiterst democratische prijzen, en tot

niet alles!

Meer info:
www.ateliergrooteiland.be/nl/ateliers/
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Grootkeukens: vraag het Good Food-label aan
Voeding

Wilt u uw grootkeuken op een duurzame manier beheren? Vraag
het Good Food-label aan voor uw grootkeuken! Dit gratis label
is zowel een erkenning van de inspanningen die de grootkeuken
heeft geleverd, als een element dat het duurzame statuut van de
grootkeuken voor personeel of klanten zichtbaar maakt, terwijl
het hen ook informeert over de voordelen van Good Food.
Ko r t b e r i c h t

Enkele voordelen van een Good Food-

Het Good Food-label is bestemd voor

kantine voor de organisatie en de klanten:

Brusselse grootkeukens in scholen, zie-

• E
 en lekkere lunchpauze met gevarieer-

kenhuizen, rusthuizen, bedrijven, crèches,

de en evenwichtige maaltijden.

visiting brussels’ sustainable buildings

cateringfirma’s, enz.

• F
 itte en tevreden klanten met een
betere productiviteit en hoger concen-

Good Food-strategie

tratievermogen.

Dit project ligt in de lijn van de “Good

• O
 ntdekken van nieuwe smaken, producten en menu’s.

Food-strategie – naar een duurzaam
voedingssysteem in het Brussels Hoofd-

• B
 eter merkimago door het positieve ef-

stedelijk Gewest”, die alle schakels van de

fect op de gezondheid en het leefmilieu.

keten aanpakt en gedurende 5 jaar wordt

• O
 pwaardering van het keukenpersoneel

gesteund door de volledige Brusselse

dankzij een project boordevol uitdagingen.
Een betrouwbaar label met een, twee

regering.
Meer info: www.goodfood.brussels/nl

of drie vorken
Het label beloont de

De uitvoering van deze strategie zal

inspanningen die wer-

het mogelijk maken om tegelijk met het

den geleverd op vlak

grootkeukenproject te werken aan de

van duurzame voe-

sensibilisering van de burgers in het alge-

ding. Daarom worden

meen (uw klanten) of aan het aanbod van

alle criteria van het

uw leveranciers.

label tijdens een inspectie ter plaatse

U wil het label behalen? Surf op onze

gecontroleerd door een onafhankelijk con-

website naar de pagina: Hoe kan ik het

troleorgaan. De resultaten van de controle

Good Food-label behalen?
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over de goedkeuring van het kandidaats-

Gratis begeleiding

dossier. Dit controlesysteem verhoogt de

Om u te helpen de basis van uw duurzame

geloofwaardigheid van het label voor de ge-

grootkeuken te leggen en uw kandidaats-

bruikers van de grootkeuken.

dossier op te stellen, biedt Leefmilieu
Brussel u een gratis begeleiding aan van

Het Good Food-label voor grootkeukens

ongeveer 3 dagen verspreid over een jaar.

is 3 jaar geldig, ongeacht of het om 1, 2

• Een opleidingscyclus

of 3 vorken gaat.

• Helpdesk Good Food-keuken
• Hulpmiddelen

Bezoek aan het Rode Kruis-project door
New Yorkers (architecten MDW Architecture).

Wist u dat het Brussels Gewest een pioniersrol speelt op het vlak van duurzaam bouwen? Overal in Europa en daarbuiten hebben
bouwprofessionals het opgemerkt. Om in te
spelen op hun vraag om duurzame technische innovaties, zowel bij nieuwbouw als bij
renovatie, te leren kennen, heeft Leefmilieu
Brussel, in samenwerking met CERAA vzw,
een dienst opgezet voor het organiseren van
bezoeken op aanvraag, Visiting Brussels’ Sustainable Buildings.
Deze dienst, bestemd voor buitenlandse
delegaties uit de Verenigde Staten, Canada,
China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk
(en nog vele andere landen), maar ook voor
bouwprofessionals uit Vlaanderen, Wallonië
of Brussel, werkt een programma op maat
uit om ze te laten kennismaken met de laureaten van de projectoproepen voor voorbeeldgebouwen die nog in opbouw zijn of al
voltooid zijn.
Het woord wordt gegeven aan architecten,
studiebureaus, aannemers of bouwheren die
aldus hun expertise en hun ervaring delen,
die goede tips geven en informatie over de te
vermijden valkuilen.
In 2015 werden niet minder dan 18 bezoeken
georganiseerd voor meer dan 350 deelnemers,
hetzij een investering van ongeveer 40.000 €.
Deze bezoeken zijn genomineerd in het kader van de “Visit Brussels Awards, Public
Initiative”.
Meer info? CERAA vzw – Tel.: 02 537 47 51
www.ceraa.be – Dirk Steurs:
dsteurs@leefmilieu.brussels

Agenda
Leefmilieu Brussel organiseert al tien jaar

Opleidingen Duurzaam bouwen

seminaries en opleidingen Duurzaam
Bouwen. Elk jaar wordt het aanbod vernieuwd. Van september tot december
komen de volgende thema’s aan bod:

• D
 uurzaam bouwen van A tot Z
(5 dagen)
De verschillende basisaspecten van een
duurzaam gebouw komen aan bod: mo-

Seminaries Duurzaam Bouwen:

biliteit, natuur, de fysieke en menselijke
omgeving, materialen, energie, water, wel-

Vrijdag 07/10/2016:

zijn, comfort en gezondheid.
• Ventilatie: ontwerp en afstelling

Duurzame overheidsopdrachten
Voor een opdrachtgever is het zeer
belangrijk geworden om energie- en milieu-

• D
 uurzame materialen: hoe kiezen?
(2 dagen)

(2 dagen)
Keuze, ontwerp, omvang, integratie en

criteria op te nemen in een lastenboek

Wegwijs geraken in de verschillende

afstelling van technische ventilatiesyste-

en ervoor te zorgen dat deze worden na-

labels, benamingen, classificaties, levens-

men voor een eenvoudig, performant en

geleefd tijdens het project.

cyclusanalyses… en stilstaan bij recyclage

rendabel beheer door de gebruikers.

en hergebruik.
De inschrijver van zijn kant moet erin

• Verlichting: ontwerp en afstelling

slagen om te overtuigen en zijn geloof-

• D
 uurzamer werfbeheer (3 dagen)

waardigheid te bewijzen.

Hoe een bouwwerf beheren zodat de im-

Het energieverbruik van kunstverlich-

pact ervan op het leefmilieu vermindert:

ting beheersen waarbij het voor de

Vrijdag 18/11/2016:

ontwerp, werk in een bouwteam, voor-

gebruikers noodzakelijke visuele com-

Micro-warmtenetwerken

montage, afvalbeheer en overlast van de

fort wordt gewaarborgd.

Micro-warmtenetwerken zijn de toe-

werkzaamheden.

komst. Het is een alternatieve vorm van
energiebron op het juiste moment, dank-

• Energiebeheer (energieverantwoor• D
 iagnosetools voor renovatie
(2 dagen)

delijke) (3 dagen)
Op de meest spaarzame en doeltreffen-

zij de energiemix. Van riothermie tot

Een diagnose maken van bestaande wonin-

de wijze antwoorden op de vraag naar

warmtekrachtkoppeling, van energie-

gen alvorens een renovatie te starten. Een

energie: energiebeleid en communica-

terugwinning tot afval.

stand van zaken van de gebouwschil en

tie, boekhouding, energiekadaster, audit

de technische systemen, de akoestiek, de

van de installaties…

Dit seminarie is de gelegenheid om talrij-

lucht- en waterdichtheid, de luchtkwaliteit,

ke concrete voorbeelden te ontdekken,

de biodiversiteit, het water en de materialen.

• Mobiliteit: impact op het ontwerp

• H
 ernieuwbare energiesystemen

Welke inrichtingen reeds voorzien vanaf

reeds gerealiseerd of in ontwerpfase,
waarbij verschillende soorten netwerken

(1 dag)
(HER): ontwerp en afstelling (2 dagen)

het voorontwerp? Principes en organi-

Keuze, ontwerp, omvang, integratie en af-

satiewijzen die ecomobiliteit stimuleren:

Vrijdag 16/12/2016:

stelling van technische hernieuwbare-ener-

mobiliteitsbeheer in uw project inpassen,

Duurzaam en betaalbaar

giesystemen: thermische of fotovoltaïsche

toegang en parkeren voor fietsers bevor-

Elk bouwproject is afhankelijk van de fi-

zonnepanelen, warmtepompen.

deren, verplaatsingen van voetgangers

aan bod komen.

en personen met beperkte mobiliteit ver-

nanciële haalbaarheid. De investering
die nodig is voor een energiezuinig project is over het algemeen groter dan voor

• V
 erwarming en sanitair warm water:

een project dat de wettelijke standaard

Keuze, ontwerp, omvang, integratie en

naleeft. Maar moeten we ons daartoe

afstelling van technische systemen voor

beperken?

verwarming en sanitair warm water voor
een eenvoudig, performant en rendabel

Aan de hand van verschillende concrete
voorbeelden zullen bouwheren, architecten, maar ook aannemers en financiers,
hun ervaring delen over duurzame en
betaalbare projecten.

gemakkelijken.

ontwerp en afstelling (4 dagen)

beheer door de gebruikers.

Alle data en inschrijvingsprocedures:
www.leefmilieu.brussels/opleidingen
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Plan uw uitgaven voor werkzaamheden
voor bodemsanering
Ve r o n t r e i n i g d e b o d e m s

Omwille van zijn industrieel verleden blijft het Brussels Gewest
kampen met het probleem van bodemverontreiniging. Het saneren van deze bodemverontreiniging brengt soms hoge kosten
met zich mee.

overeenstemmen met lasten die, hoewel ze

Daarom heeft het Gewest gewestelijke pre-

bepalen van het fiscaal resultaat de

later moeten worden betaald, toch hun oor-

mies ingevoerd die worden toegekend door

reserves aftrekken die worden aan-

zaak of hun oorsprong vinden in feiten die in

Leefmilieu Brussel en die kunnen gaan tot

gelegd om het hoofd te bieden aan

de loop van het boekjaar hebben plaatsge-

90% van het bedrag van de eindfactuur in

strikt omschreven verliezen of kosten

vonden of die, omwille van hun aard en hun

geval van weesverontreiniging (dat wil zeg-

die volgens de aan de gang zijnde ge-

omvang, over een aantal boekjaren moeten

gen waarvoor u niet verantwoordelijk kunt

beurtenissen waarschijnlijk zijn”. Deze

worden gespreid.

worden gehouden). Deze premies zijn ech-

reserves zijn echter onderworpen aan

ter nog niet voldoende. Het Gewest is ook

een zeer strikte reglementering.

Als er tijdens het huidige boekjaar bodem-

bezig met het invoeren van nieuwe steun-

verontreiniging wordt vastgesteld, kan er

maatregelen om de kosten die gepaard

aldus een vrijgestelde reserve worden aan-

gaan met het saneren van deze verontrei-

Bodemsanering is verplicht
wanneer Leefmilieu
Brussel uitdrukkelijk
aan de onderneming
vraagt om onderzoeken
of saneringswerken
uit te voeren voor de
bodemverontreiniging.

gelegd voor de bodemsaneringskosten,

Zo laat de geldende belastingwetgeving

Er bestaan meerdere soorten reserves,

Opgelet, deze voorwaarden moeten alle

(artikel 48 van het wetboek van de in-

maar in dit geval zijn het de reserves voor

twee worden geverifieerd. Enkel de vermel-

komstenbelastingen) onder bepaalde

lasten die ons interesseren, namelijk de

ding van het verkennend bodemonderzoek,

voorwaarden toe dat “industriële en

sanering van bodemverontreiniging. Ze

het gedetailleerd onderzoek of het risico-

commerciële ondernemingen voor het

hebben tot doel om uitgaven te dekken die

onderzoek bij Leefmilieu Brussel impliceert

nigde terreinen nog meer te drukken.
Ondertussen kunnen ondernemingen een
boekhoudkundige reserve aanleggen voor
bepaalde kosten die ze in de toekomst zullen moeten maken, maar die op basis van
bepaalde feiten waarschijnlijk in het huidige
boekjaar zullen vallen, mits aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan.

indien aan de volgende twee voorwaarden
is voldaan:
• de verontreiniging is vastgesteld na een
bodemonderzoek dat is uitgevoerd door
een erkend expert;
• sanering van de bodemverontreiniging
is verplicht krachtens de geldende wetgeving.

niet automatisch dat bodemsanering
verplicht is.
Bodemsanering is verplicht wanneer
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onderneming vraagt om onderzoeken of
saneringswerken uit te voeren voor de
bodemverontreiniging.
In voorkomend geval, aarzel niet om uw
boekhouder op de hoogte te brengen van
uw projecten. Hij kan voor u de nodige
stappen ondernemen.
Het is mogelijk om de sanering van verontreinigde grond te spreiden over meerdere boekjaren.

Meer info: www.fisconetplus.be

Ko r t e b e r i c h t e n
wat te doen met materialen van uw gebouw
die aan vervanging toe zijn ?

Bent u architect, ingenieur, vastgoedadviseur,
aannemer voor bouw- of renovatiewerken,
producent van materialen, onderzoeker, beleidsmaker…? Ziehier een op maat gemaakt
project voor u:
Het Europese BAMB-project (Buildings as Material Banks) is gericht op het ontwerpen van
gebouwen die eveneens als “materiaalbanken”
functioneren. Dit project is uitgewerkt in het kader van het raamprogramma Horizon 2020 van
de Europese Unie en is bedoeld om bij te dragen
tot de overgang naar een groene samenleving
en groene economie via eco-innovatie.
Het doel is om het gebruik van grondstoffen te
optimaliseren en meer bepaald van materialen
tijdens de hele levenscyclus van gebouwen, zowel bij nieuwbouw als bij renovaties, volgens
de filosofie van de circulaire economie.
Leefmilieu Brussel is coördinator.
Praktisch:

Het omvat 6 proefprojecten (nieuwbouw en
renovatie) die tot doel hebben om de volgende
zaken te testen:
•m
 ateriaalpaspoorten en het omkeerbaar ontwerp van gebouwen;
•h
 et potentieel aan afvalvermindering en aan
gebruik van onbewerkte grondstoffen;
•b
 epaalde elementen in verband met de businessmodellen die zullen worden ontwikkeld.
2 proefprojecten zullen in Brussel uitgewerkt
worden.
De tests zullen onder andere betrekking hebben op bouwelementen die bepalend zijn voor
de thermische isolatie – bijvoorbeeld gevelelementen. Dit om te verzekeren dat grote ambities inzake hergebruik van grondstoffen wel
degelijk verenigbaar zijn met grote ambities op
vlak van energie.
De projecten zijn zodanig gekozen dat ze
kunnen gebruikt worden voor diverse functies, diverse formaten van gebouwen, nieuwbouw en renovatie en uiteenlopende financiële situaties.
De ambitie is zeer groot en varieert van project
tot project. Maar men kan stellen dat het op
zijn zachtst gezegd gaat om een vermindering
van de afvalproductie met minstens 70% en een
vermindering van het gebruik van grondstoffen
met minstens 50%. Er zullen hulpmiddelen ontwikkeld worden voor ontwerp, evaluatie en beheer, evenals nieuwe commerciële en financiële
benaderingen voor de hele bouwsector.
Het BAMB-project is van start gegaan in 2015 en
loopt tot 1 maart 2019.
Meer info: www.BAMB2020.eu – Dit project heeft een subsidie gekregen in het kader
van het onderzoeks- en innovatieprogramma
Horizon 2020 van de Europese Unie onder
erkenningsnummer 2384.

de brusselse adviesraad voor
dierenwelzijn is op zoek naar leden

Bent u wetenschappelijk expert of vertegenwoordigt u een vakvereniging of niet-gouvernementele organisatie die actief is in dit
domein?
Dan kunt u zich kandidaat stellen voor de Brusselse Raad voor dierenwelzijn, een nieuwe gewestelijke instantie.
De BRDWZ zal als opdracht hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te begeleiden bij
het uitstippelen van het beleid ter zake en de
uitwerking van het specifieke wetgevende en
institutionele kader voor dierenwelzijn. Hiertoe lanceert Leefmilieu Brussel een oproep
tot kandidaatstelling om 15 effectieve leden
en 11 plaatsvervangende leden te vinden om
te zetelen in deze nieuwe instantie voor een
mandaat van 5 jaar.
De BRDWZ, een adviesraad ten dienste
van de bevolking
De Brusselse Raad voor dierenwelzijn moet
adviezen uitbrengen over thema’s en uitdagingen die verband houden met dierenwelzijn
in de stad. De adviezen zijn niet bindend voor
de overheid, maar aangezien ze worden gegeven door wetenschappelijk experts, professionals en dierenrechtenverenigingen, zullen
ze oplossingen en pistes aanreiken die zeer relevant zijn voor de evolutie van het Brusselse
beleid inzake dierenwelzijn.
Een oproep voor kandidaturen
voor een mandaat van 5 jaar
De Raad voor dierenwelzijn zal evenwichtig
samengesteld zijn uit 4 wetenschappelijk
experts op gebied van dierenwelzijn en aangewezen vertegenwoordigers van:
• verenigingen voor dierenbescherming
• dierenasielen

•d
 e sector van de verkoop en het kweken van
huisdieren
•d
 e Nederlandstalige en Franstalige Orde der
dierenartsen
• een beroepsorganisatie van dierenartsen
•h
 et maatschappelijk middenveld (in dit geval
een vereniging actief op het gebied van leefmilieu, gezin of consumenten)
•d
 e Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(VSGB)
• Leefmilieu Brussel
De samenstelling van de Raad moet het gender- en taalevenwicht naleven, zoals bepaald
in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering.
Uw kandidaatstelling?
Opgelet, de kandidatenoproep zal weldra worden gelanceerd, maar de data van de opening
en afsluiting van deze oproep zijn nog niet
bekend. We vragen geïnteresseerde personen
en organisaties dan ook om aandachtig te blijven, en onze website regelmatig te bezoeken.
www.leefmilieu.brussels
Even opfrissen
Sinds januari 2015 is dierenwelzijn een bevoegdheid van de drie Gewesten. Die bevoegdheid werd bij de zesde staatshervorming naar
de Gewesten overgedragen.
Contact:
kandidatuur.rdwz@leefmilieu.brussels
02/775.75.75
Leefmilieu Brussel – Thurn & Taxis, Havenlaan
86 C/3000 in 1000 Brussel.
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Nieuwe wetgeving
Ontdek de nieuwe wetgeving in verband met leefmilieu, stedenbouw en energie, goedgekeurd door de Brusselse overheid.
Data (bekendmaking/
publicatie)

Materie

Juridische aard

Inhoud

Landbouw

Besluit van de
Minister

Van 18/12/2015,
tot vaststelling van minimumeisen en EU-klassen voor prebasispootgoed van aardBS van 19/01/2016 appelen, en tot vaststelling van EU-klassen voor basispootgoed en gecertificeerd
pootgoed van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en aanduidingen

Landbouw

Besluit van de
Minister

Van 18/12/2015,
tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
BS van 19/01/2016 Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van
bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken,
en de minimumeisen voor dat onderzoek

Energie

Besluit van de
Minister

Van 7/01/2016,
tot vastlegging van de basisopleiding of de beroepsopleiding voor het basisberoep,
BS van 22/01/2016 van de minimuminhoud en van de richtsnoeren van de erkende opleidingen en
examens voor installateurs HE

Afval

Besluit van de
Regering

Van 14/01/2016,
tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BS van 26/01/2016 van 4 september 2014 tot vaststelling van het model van aangifteformulieren voor de
belasting op het verbranden van afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belasting

Bodem

Besluit van de
Regering

Van 8/10/2015,
tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen
BS van 9/02/2016

Bouwplaatsen Besluit van de
Regering

Van 3/12/2015,
tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BS van 17/02/2016 van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de bouwplaatsen
ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de
openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden

Bouwplaatsen Besluit van de
Regering

Van 29/11/2015,
houdende aanstelling van de afgevaardigde die gerechtigd is beslissingen te nemen
BS van 01/03/2016 die van dien aard zijn dat ze administratieve boetes opleggen in uitvoering van de
ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

EPB

Beslissing van
het BIM

Van 19/02/2016,
houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode ten gevolge van
BS van 03/03/2016 een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de
energieprestatieregelgeving

Mobiliteit

Ordonnantie

Van 24/03/2016,
houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de wegfiscaliteit van zware voertuigen
BS van 31/03/2016

Dieren

Ordonnantie

Van 24/03/2016,
tot instelling van een Brusselse Raad voor dierenwelzijn
BS van 01/04/2016

EPB

Beslissing van
het BIM

Van 24/03/2016,
houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode ten gevolge
BS van 07/04/2016 van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de
energieprestatieregelgeving

Dieren

Besluit van de
Regering

Van 24/03/2016,
tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake
BS van 7/04/2016 het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur

Bouwplaatsen Besluit van de
Regering

Van 24/03/2016,
tot wijziging van artikel 3, § 2, tweede lid van het besluit van de Brusselse
BS van 08/04/2016 Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 2014 betreffende de coördinatie van de
bouwplaatsen op de openbare weg

Mobiliteit

Ordonnantie

Van 14/04/2016,
tot wijziging van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het
BS van 25/04/2016 parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en
van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

Natuur

Besluit van de
Regering

Van 14/04/2016,
tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied – BE1000003: “Bosgebieden en vochtige
BS van 28/04/2016 gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest”
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V. U.: F. Fontaine en M. Gryseels
Havenlaan 86C/3000 – 1000 Brussel

Leefmilieu Brussel is de benaming, naar het publiek toe, van het Brussels Instituut
voor Milieubeheer (BIM), de administratie voor leefmilieu en energie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. In alle administratieve en juridische handelingen wordt
echter de wettelijke benaming “BIM” gebruikt.
Leefmilieu Brussel News is een driemaandelijkse uitgave
van Leefmilieu Brussel voor professionals.
Redactie: Frédérique Bouras
Lay-out: Laurence Jacmin – www.ligne33.be

Fotokrediet :
Pagina 2: Leefmilieu Brussel
Pagina 3: Leefmilieu Brussel
Pagina 4: Céline Carbonnelle – Yvan Glavie

Pagina 5: Xavier Claes
Pagina 6: Xavier Claes
Pagina 7: Leefmilieu Brussel

Gedrukt met plantaardige inkt op gerecycleerd papier
Sommige teksten van deze publicatie hebben tot doel wetteksten te duiden.
Om de ware juridische toedracht te kennen van deze teksten, verwijzen wij u naar het
Belgisch Staatsblad.

