
P R O F E S S I O N A L S
#38 // DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2017 · ISSN 2030-9457

Kent u een markt waar de handelaars uw boodschappen overhandigen met de 
vraag uw herbruikbare tas te openen? Zo gaat het tegenwoordig bij de Slachthuizen 
van Brussel. Nog voor er sprake was van een verbod op plastic wegwerpzakken 
in Brussel en Wallonië, was Abattoir, het bedrijf dat de slachthuizen van Brussel 
beheert en een belangrijke speler is in het Brusselse economische landschap, er 
al actief mee bezig. Sinds 2013 is er op de markt van de Slachthuizen van Brussel 
een actieplan in werking dat gerust model kan staan voor andere markten.

Een markt  
die alsmaar netter wordt
AFVAL

Na een grondig veldonderzoek waarbij de best practices op Europees niveau werden geana-
lyseerd, is Abattoir tot actie overgegaan via een proefproject op zijn markt, in het kader van 
de projectoproep van het Brussels Waste Network, gecoördineerd door BECI en met de 
steun van Leefmilieu Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een propere markt 
Het doel? De plastic zakken op het marktterrein volledig afschaffen en de nodige hulpmid-
delen creëren om de betrokken partijen te helpen om mee te evolueren naar een nettere en 
meer milieuvriendelijke markt.
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Altijd ’n tas op zak

Be Circular  
Be Brussels:  
Brussel op weg  
naar een  
kringloopeconomie

Alternatieve 
oplossingen voor 
wegwerpzakjes

Ontdek de  
Facilitator Water

Milieu-inbreuken:  
een Vademecum  
ter verduidelijking

Nieuwe wetgeving

2 Een echte  
pioniersmarkt

(Lees het vervolg op pagina 2)

Verantwoordelijke en milieubewuste handelaars. 
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Abattoir heeft het verbod geleidelijk aan 
ingevoerd, met een stappenplan. De eerste 
fase bestond erin de 600 handelaars te 
overtuigen geen plastic zelfbedienings-
zakken meer ter beschikking te stellen 
en er alleen te geven als de klanten erom 
vroegen. Vervolgens is vanaf januari 2016, 
product per product, het verbod inge-
gaan: tweedehandsspullen en planten, 
elektrische toestellen en huishoudartike-
len, textiel, droge voeding en ten slotte 
groenten en fruit. De laatste fase was veruit 
de moeilijkste om door te voeren maar de 
handelaars zijn er uiteindelijk in geslaagd 
een haalbaar alternatief te vinden dat aan 
hun behoeften beantwoordt.

Een echte  
pioniersmarkt  (vervolg van pagina 1)

AFVAL

Bron: 
Laurie Verheyen, BECI, coördinatrice van het 
Brussels Waste Network

De handelaars en hun klanten hebben 
nieuwe gewoontes moeten aannemen en 
moeten investeren in nieuwe, meer duur-
zame oplossingen. Om ze daarbij te helpen 

De ervaring van Abattoir 
heeft geleid tot een 
methodologie, deskundige 
adviezen en feedback 
van de verschillende 
doelgroepen.

heeft Abattoir niet alleen talrijke sensibilise-
ringsacties gevoerd maar aan de klanten 
ook stevige herbruikbare tassen verkocht 
in de kleuren van de markt evenals netjes 
voor groenten en fruit. Een week op twee 
werd een informatie- en verkoopstand aan 
de ingangen van de markt opgesteld om de 
nieuwe maatregelen aan de marktgangers 
uit te leggen en hen concrete oplossingen 
voor te stellen.

Een geleidelijke invoering
Er is speciale aandacht besteed aan 
de handelaars die geleidelijk aan de 
nieuwe voorschriften hebben toege-
past. De situatie is nog niet perfect maar 
geleidelijk begint iedereen de nieuwe 
gewoonten aan te nemen. “De meeste 
plastic zakken die men vandaag op de 
markt vindt, hebben een dikte van meer 
dan 50 micron, zoals ons reglement 
voorschrijft”, beklemtoont Mohamed 
Ibrir, die verantwoordelijk is voor dit 
project bij Abattoir. “Die dikte biedt het 
voordeel dat de zakken minder gemakke-
lijk wegvliegen. Ze zijn ook veel duurder 
maar dat zet de handelaars ertoe aan ze 
op een meer verantwoordelijke manier te 
gebruiken. Ze worden trouwens aange-
rekend aan de klanten.”

Alternatieven voor wegwerpzakjes.

Klanten die meedoen omdat ze werden aangemoedigd.

De ervaring van Abattoir heeft geleid tot een 
methodologie, deskundige adviezen en feed-
back van de verschillende doelgroepen, maar 
ook tot praktische hulpmiddelen om de Brus-
selse markten te helpen om duurzamer te 
worden.

De sleutels van het succes waren ongetwij- 
feld een goede sensibilisering en het samen 
zoeken naar oplossingen, in combinatie 
met regelmatige controles en daarbovenop 
een boetesysteem. “De communicatie van 
het Gewest in het voorjaar van 2016 over 
de invoering van een gewestelijk verbod 
heeft ons uiteraard hard geholpen om de 
handelaars te overtuigen van het belang 
om het probleem aan te pakken”, vertrouwt 
Mohamed Ibrir ons toe.

“We hebben een website en een Face-
bookpagina gecreëerd met onze partner 
Visuality om de resultaten en de met het 
project verbonden hulpmiddelen bekend 
te maken. Bewustmakingsaffiches voor 
alle doelgroepen, een praktische gids voor 
markten en de hele voor het project ontwik-
kelde methodologie zijn te vinden op de 
websites www.abattoir.be en www.visuality.
be/works/2016/11/14/march-propre-pro-
pere-markt.”

Abattoir, dat zich al langer actief inzet 
voor het milieu, positioneert zich hiermee 
opnieuw als voortrekker op dit vlak.
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Welke zakjes?
Alle plastic kassazakjes voor eenmalig 
gebruik, bedoeld om aankopen in mee 
te nemen. De zakjes die worden aange-
boden als primaire verpakking voor 
voedingswaren in bulk worden niet als 
kassazakjes beschouwd.

Wat met mijn zakjesvoorraad?
Probeer geen te grote voorraad aan te 
leggen, zodat uw stock opgebruikt is 
voor 1 september 2017. Mocht u toch 
nog een kleine voorraad liggen hebben, 
dan mogen de plastic kassazakjes voor 
eenmalig gebruik die aangekocht werden 
vóór 1 september 2017 uitzonderlijk nog 
gebruikt worden tot 1 december 2017. 
Daarna is het onherroepelijk gedaan.

Welke winkels?
Alle Brusselse winkels, ongeacht het soort 
koopwaar: voeding, kleding, schoon-
heidsproducten, klusmateriaal… Het 
verbod geldt ook voor marktkramers en 
andere straatverkopers.

Waarom dit verbod?
Met dit verbod kunnen we de afvalberg 
verkleinen en ons leefmilieu beschermen. 
De productie van die zakjes vergt veel 
natuurlijke grondstoffen en energie. Na 
gebruik belanden de zakjes vaak in de 
vuilnisbak en vervolgens in de verbran-
dingsoven, waardoor ze de lucht vervuilen 

die we inademen. Of ze belanden in de 
natuur en in de oceanen. Hele zakken of 
stukjes ervan komen terecht in de maag 
van (zee)dieren.

Hoe uw klanten informeren?
Leefmilieu Brussel stelt handelaars com-
municatiemateriaal ter beschikking om 
klanten te informeren over het verbod en 
ze aan te moedigen om hun herbruikbare 
tas mee te brengen. Moedig uw klanten 
aan om zelf hun eigen herbruikbare zakken 
of andere alternatieven mee te brengen. 
Dit kan op verschillende manieren:

•  Bied uw klant niet meer spontaan een 
zakje aan, vraag of hij een tas bij heeft. 

•  Beloon de klant telkens hij met 

Altijd ’n tas op zak 
AFVAL

Bied uw klant niet  
meer spontaan een  
zakje aan, vraag of hij  
een tas bij heeft.

Vanaf 1 september 2017
zijn plastic wegwerpzakjes niet meer toegestaan.

Denk eraan uw herbruikbare tas mee te nemen! 

Meer info: 
www.Leefmilieu.brussels
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U hebt deze slogan zeker al ergens gezien op de verschillende communicatie-
middelen die Leefmilieu Brussel u heeft toegestuurd. Maar waar gaat het nu 
eigenlijk over? Sinds 1 september 2017 zijn plastic wegwerpzakjes verboden in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

zijn eigen zak komt winkelen (bv. 
klantenkaart, spaarsysteem, kor-
ting…). Dit kan op uw eigen initiatief, 
of samen met andere handelaars in 
uw buurt. 

 
Leefmilieu Brussel heeft ti jdens de 
zomervakantie een uitgebreide communi-
catiecampagne gelanceerd voor het grote 
publiek. U staat er als handelaar dus niet 
alleen voor! Uw klanten werden gesensi-
biliseerd via affiches, radiospots, ludieke 
straatacties, sociale media en de website 
van Leefmilieu Brussel. Aarzel niet om 
naar onze communicatiecampagne te 
verwijzen (nieuwsartikels, affiches, enz.). 
Indien u reclame maakt voor uw zaak, 
dan kunt u bv. in uw folder zeggen dat 
klanten best een tas meebrengen. Denk 
er ook aan om de affiche en/of de sticker 
op een goed zichtbare plaats te tonen, 
zodat uw klanten eraan herinnerd worden 
voordat ze uw winkel binnenkomen.  
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Wat zijn de alternatieven voor uw 
klanten?
U als handelaar kan met uw klanten praten 
over het verbod. Moedig uw klanten aan om 
hun herbruikbare tas mee te brengen: uw 
klant gebruikt zijn eigen herbruikbare tas in 
stof of in plastic, een mand, een boodschap-
penwagentje op wieltjes, een kartonnen 
doos, een rugzak, een plooibak…

Is uw klant zijn tas vergeten? Dan kan u 
hem of haar eventueel uitzonderlijk een 
herbruikbare tas aanbieden of verkopen om 
de koopwaar in mee te nemen – of een kar-
tonnen doos die als verpakking diende voor 
uw producten – en herinner uw klant eraan 
om deze goede gewoonte aan te nemen!

Moedig uw klanten dus aan om hun eigen 
tas of ander alternatief mee te brengen, dan 
hoeft u zelf geen herbruikbare tas meer aan 
te bieden.

Wat is een herbruikbare tas?
Om een tas (verpakking) als herbruikbaar 
te definiëren, moet aan alle onderstaande 
criteria worden voldaan:

•  de fysieke eigenschappen en kenmer-
ken van de verpakking moeten onder 
normale gebruiksvoorwaarden veelvul-
dig gebruik mogelijk maken;

•  de gebruikte verpakking moet kunnen 
worden verwerkt in overeenstemming 
met de gezondheids- en veiligheidsvoor-
schriften voor arbeidskrachten;

•  er moet worden voldaan aan de 
specifieke eisen voor terugwinbare ver-
pakkingen wanneer de verpakking niet 

Meer info: 
www.leefmilieu.brussels/plastic-zakjes

langer wordt gebruikt en derhalve afval 
is geworden;

•  wat betreft plastic zakken, worden 
enkel de plastic zakken met een dikte 
hoger dan 50 micron beschouwd als 
herbruikbaar. 

Mag ik herbruikbare tassen verkopen? Ja. 
Het mag, maar het moet niet. Indien er een 
prijs voor betaald moet worden, beseft de 
consument dat de tas een waarde heeft 
en zal hij sneller geneigd zijn om de tas te 
hergebruiken.

Welke tips kan u geven aan klanten die 
hun tas altijd vergeten?
Om op zoveel mogelijk plaatsen ver-
schillende soorten tassen klaar te leggen: 
in hun rugzak/handtas, in hun fietstassen, 
in hun jaszakken, in de koffer van hun auto, 
in de keuken, in de gang, in de garage, kor-
tom, op plaatsen waar ze veel komen. 

Alternatieve oplossingen voor 
wegwerpzakjes (vervolg van pagina 3)

AFVAL

Vanaf 1 september 2017
zijn plastic wegwerpzakjes niet meer toegestaan.

Denk eraan uw herbruikbare tas mee te nemen! 

Meer info: 
www.Leefmilieu.brussels
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Vanaf 1 september 2017
zijn plastic wegwerpzakjes niet meer toegestaan.

Denk eraan uw herbruikbare tas mee te nemen! 

Meer info: 
www.Leefmilieu.brussels
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Moedig uw klanten  
aan om hun eigen  
tas of ander alternatief  
mee te brengen.

Klanten kunnen ook zelf handige trucjes 
bedenken om hun herbruikbare tas of 
een ander alternatief niet te vergeten: het 
standaard vermelden op hun boodschap-
penlijstje, een geheugensteuntje op de 
koelkast hangen… 

En wat als het verbod niet wordt nage-
leefd?
Als u dit verbod niet naleeft en plastic 
kassazakjes voor eenmalig gebruik blijft 
gebruiken na 1 december 2017, riskeert 
u een boete en een strafrechtelijke sanctie.

De controle kan uitgevoerd worden door 
inspecteurs van Leefmilieu Brussel, alsook 
door personeelsleden van de gemeenten 
belast met het toezicht.
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U werkt voor een architectenbureau, een wegenbouwbedrijf of een overheidsdienst, 
u bent bouwpromotor, projectontwikkelaar of lid van een vereniging die tussenkomt 
in de ruimtelijke ordening en u vraagt zich af hoe u regenwaterbeheer kunt integreren 
in uw projecten. Dan kunt u terecht bij de Facilitator Water.

Contact: 
Facilitator Water – Tel.: 0800 85 775 
facilitator@leefmilieu.brussels

Ontdek de Facilitator Water
WATER

De Facilitator Water 
biedt u gratis begeleiding 
bij alle onderwerpen 
in verband met 
regenwaterbeheer.

Wie is de Facilitator Water?
In zijn streven om de overgang naar een 
duurzaam gewest te vergemakkelijken heeft 
Leefmilieu Brussel een netwerk van experten 
samengesteld die ten dienste staan van 
bouwprofessionals in de eerste plaats, maar 
ook van professionals die actief zijn in de 
openbare ruimte (wegen, pleinen, parken…). 
Dat netwerk bestaat uit twee lijnen: een 
eerste, algemene, lijn en een tweede lijn, ge- 
specialiseerd per thema. De Facilitator Water 
is zopas toegevoegd aan de tweede lijn en 
biedt u gratis bijstand voor alle onderwerpen 
die verband houden met regenwaterbeheer.

KORT BERICHT

VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN 
REGISTRATIE VAN KATTEN

Vanaf de inwerkingtreding van het 
Besluit van de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest omtrent de identifi-
catie en de registratie van katten, gepland 
voor het laatste kwartaal van 2017, zullen 
dierenartsen alle katten die vanaf deze 
datum geboren worden moeten identifi-
ceren en registreren.

Deze nieuwe verplichting komt bovenop 
de verplichte identificatie en registratie van 
honden die van toepassing is sinds 1998.

Denk aan regenwaterbeheer bij de inrichting van de openbare ruimte.

Wat zijn de opdrachten van de  
Facilitator Water?
Hij vervult meerdere opdrachten:
•  vakmensen die actief zijn op vlak van 

wegenbouw en de inrichting van de 
openbare ruimte adviseren door de 
stedenbouwkundige regelgeving, de 
schema’s en plannen voor de inrichting, 
de voorschriften en de bestekken aan-

dachtig te bestuderen;
•  ervaringen uitwisselen, contactpersonen 

delen en de weg wijzen naar de diensten 
en hulpmiddelen die tot uw beschikking 
staan.

Concreet stelt hij u het volgende voor:
•  gratis dienstverlening;
•  vakkennis in functie van uw project: hij kan 

in elke ontwikkelingsfase van uw project 
tussenkomen, vanaf het ontwerp (tech-
nische aanbevelingen, advies over een 
project…) tot aan de uitvoering (onafhan-
kelijk standpunt om u te helpen de juiste 
beslissingen te nemen maar ook om zijn 
ervaring en best practices te delen);

•  adviezen voor alle types projecten, op 
schaal van een gebouw of de inrichting 
van de openbare ruimte;

•  begeleiding op maat per telefoon, per 
e-mail of ter plaatse.

De Facilitator Water vervult evenwel niet de rol 
van een studiebureau of een aannemer, want 
zij zijn als enigen bevoegd om te beslissen 
over de manier waarop de studies en de 
werkzaamheden worden uitgevoerd in over- 
eenstemming met de geldende wetgeving.

De identificatie en registratie van katten 
zal op elektronische wijze gebeuren bij de 
dierenarts. Bij elke gegevenswijziging zoals 
verhuizing, verandering van verantwoorde-
lijke, overlijden van het dier, enz. zullen de 
wijzigingen online kunnen gebeuren met 
behulp van de identiteitskaart van de per-
soon die verantwoordelijk is voor het dier. 

De gecentraliseerde databank waarin de 
informatie over de Belgische katten zal 
worden opgenomen heet Cat ID (het equi-
valent van Dog ID). 

Voor de reeds geregistreerde katten zullen 
alle gegevensupdates opgeslagen worden 
in Cat ID. 

We herinneren eraan dat de verkoop van 
niet-geïdentificeerde en niet-geregistreerde 
katten reeds sinds 2007 verboden is.
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Ontdek het Vademecum van de Milieu-inbreuken, bedoeld om professio-
nals zoals u te helpen de weg te vinden in de Brusselse milieuwetgeving.  
De kernwoorden van dit vademecum zijn: preventie, dialoog en communicatie.

Milieu-inbreuken:  
een Vademecum ter verduidelijking
INSPECTIE

Leefmilieu Brussel waakt over de naleving 
van de milieuwetgeving in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest door preventieve 
controles te plannen en inspecties uit te 
voeren in alle sectoren die een impact 
hebben op het milieu (afval, asbest, milieu-
vergunningen en ingedeelde inrichtingen, 
verwarmingsinstallaties, elektromagne-
tische straling, geluidshinder, enz.). Deze 
controles zijn bedoeld om overtredingen, 
hinder en gevaar voor de volksgezondheid 
en milieuschade te voorkomen. Buiten de 
eigen initiatieven komt Leefmilieu Brussel 
ook in actie wanneer burgers gevaar, hin-
der en vervuiling melden, om deze situaties 
te beëindigen, in te dijken of te beperken, 
overeenkomstig de geldende wettelijke 
bepalingen. Leefmilieu Brussel kan ook 
administratieve boetes opleggen wanneer 
wetsovertredingen worden vastgesteld.

Om de kwaliteit van haar dienstverlening 
en de efficiëntie van haar werking te ver-
beteren, heeft de inspectie van Leefmilieu 
Brussel geïnvesteerd in een kwaliteitsbe-
heersysteem, gebaseerd op de principes 
van de ISO 9001-certificatie. Hierdoor 
kunnen we de procedures en de gebruikte 
instrumenten voortdurend verbeteren.  

De inspectie heeft bovendien, wat de com-
municatie betreft, twee gidsen gepubliceerd 

Hier vindt u het volledige Vademecum:  
www.leefmilieu.brussels/inspectie

Leefmilieu Brussel 
heeft op zijn website 
het Vademecum van 
milieu-inbreuken in 
het Brussels Gewest 
gepubliceerd, bestemd 
voor professionals.

over milieu-inbreuken (zie hieronder), het 
meerjarenprogramma inzake preventieve 
inspectie gepresenteerd, opleidingen 
en een colloquium georganiseerd, een 
informatiefolder gepubliceerd over de in- 
spectieberoepen en de webpagina’s over 
de inspectie ontwikkeld en verbeterd. 

Naast de Gids milieu-inbreuken, bestemd 
voor het grote publiek, heeft Leefmilieu 
Brussel op zijn website ook het Vademe-
cum van milieu-inbreuken in het Brussels 
Gewest gepubliceerd, bestemd voor pro-
fessionals.

Het is in eenvoudige taal geschreven en 
is aangenaam om te lezen; zo wordt een 
complexe en soms ingewikkelde inhoud 
voor iedereen toegankelijk gemaakt. Het 
stelt de nieuwe wetgeving voor via een dui-
delijke en leesbare structuur. 

Het doel? Professionals informeren over 
en sensibiliseren voor de na te leven ver-
plichtingen. 

Het vademecum is gemakkelijk toeganke-
lijk via online fiches die de inbreuken in 13 

thema’s samenvatten, waaronder:

•  De na te leven verplichtingen inzake 
luchtkwaliteit, om luchtvervuiling te 
voorkomen en te verminderen: dit 
betreft vooral ondernemingen met 
activiteiten die gassen uitstoten of geur- 
hinder veroorzaken.

•  De verplichtingen inzake de produc-
tie, het beheer en de verwijdering 
van afvalstoffen, om de schadelijke 
gevolgen ervan te beperken: dit betreft 
elke activiteit i.v.m. afvalproductie en 
-beheer. Dit luik bevat informatie over 
de specifieke circuits en voorwaarden 
voor ophaling, de verplichte terugname 
van bepaalde afvalstoffen, enz.

•  De verplichtingen inzake waterwin-
ning en lozing in het grondwater, om 
verontreiniging te vermijden, de volks- 
gezondheid te beschermen en de 
ontwikkeling van de biodiversiteit te 
bevorderen: dit betreft ondernemingen 
die een grondwaterwinning uitbaten 
of die een professionele activiteit in 
de buurt van een grondwaterwinning 
uitoefenen.

Het Vademecum heeft als doel de informa-
tie begrijpelijker te maken. Het is ook een 
hulpmiddel voor ondernemingen om ze te 
helpen hun verplichtingen na te leven. Het 
bevordert de dialoog tussen de overheid en 
ondernemingen. In dit opzicht zal het Vade-
mecum voortdurend worden bijgewerkt 
om zo goed mogelijk te antwoorden op 
uw vragen en tegemoet te komen aan uw 
behoeften. Aarzel niet om ons uw vragen te 
sturen via een mail naar inspection-inspec-
tie@leefmilieu.brussels.

Deze hulpmiddelen helpen professionals 
om op de hoogte te blijven van de verplich-
tingen die ze moeten naleven.

Beheer uw afval zonder risico  
voor het milieu.

Preventieve controles zijn een doeltreffende 
manier om milieu-inbreuken te voorkomen.
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overheidsopdrachten, tewerkstelling, 
opleiding, onderwijs);

•  sectorale maatregelen (bouw, grondstof-
fen & afval, handel, logistiek, voeding);

•  territoriale maatregelen;
•  bestuursmaatregelen (versterkte 

samenwerking tussen overheidsadmi-
nistraties).

Het programma wordt geleid door minis-
ters van de Brusselse regering en gedragen 
door 4 overheidsadministraties – Leefmi-
lieu Brussel, Impulse, Innoviris en het 
Agentschap Net Brussel – die in overleg 
werken om het geheel van de maatregelen 
te coördineren. 

Reeds een jaar
Een jaar na de goedkeuring zijn reeds 74 
maatregelen gelanceerd. Het gaat onder 
meer om:

•  de projectoproep Be Circular  – 
Ondernemingen, waardoor in 2016 
41 kringloopprojecten van Brusselse 
ondernemingen werden gesteund, en 
die in 2017 opnieuw een groot succes 

Wat is een kringloopeconomie?  
Een kringloopeconomie is een economisch 
systeem van uitwisseling en productie dat, 
“in alle stadia van de levenscyclus van de 
producten (goederen en diensten) streeft 
naar een efficiënt gebruik van de grondstof-
fen en een vermindering van de impact op 
het leefmilieu en dat tegelijk het welzijn van 
individuen wil ontwikkelen.” De kringloopeco-
nomie ontwikkelt zich op lokaal niveau door 
waardeketens te creëren die moeilijk naar het 
buitenland kunnen worden verplaatst. 

Be Circular Be Brussels:  
een ambitieus programma  
voor een dynamisch gewest
De Regering van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest ziet in de kringloopeconomie 
een mogelijkheid om de milieudoelstellingen 
om te zetten in economische opportu-
niteiten, waarbij tevens werkgelegenheid 
en toegevoegde waarde wordt gecreëerd 
voor de Brusselaars. 

Be Circular Be Brussels is een programma 
dat bestaat uit 111 maatregelen verdeeld in 
vier strategische delen: 
•  transversale maatregelen (gun- 

stig wetgevend kader, directe en indi-
recte steunmaatregelen, innoverende 

Op 10 maart 2016 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het 
Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie 2016-2020 goedgekeurd, afge-
kort tot GPCE. Een woordje uitleg over het programma dat van Brussel een pionier 
in circulaire of kringloopeconomie wil maken.

Be Circular Be Brussels:  
Brussel op weg naar een kringloopeconomie
KRINGLOOPECONOMIE

Meer info:  
www.circularprojects.brussels

kent; 
•  twee proefprojecten rond kringloop- 

bouw (MODÜLL 2.0 en BRIC);
•  de lancering van proefwerven voor pre-

ventie en beheer van werfafval;
•  de toekenning van 16 beurzen inzake 

kringloopeconomie door Vil lage 
Finance;

•  de start van onderzoeksprojecten rond 
kringloopeconomie met de steun van 
Innoviris;

•  een werk over de realisatie van 
industriële symbioses via het project 
Irisphere, enz.

Samen doen de openbare en private acto-
ren Brussel evolueren in de richting van 
meer kringloopeconomie.

De kringloopeconomie 
ontwikkelt zich op 
lokaal niveau door 
waardeketens te creëren 
die moeilijk naar het 
buitenland kunnen 
worden verplaatst.

Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ziet in de 
kringloopeconomie een 
mogelijkheid om de 
milieudoelstellingen om 
te zetten in economische 
opportuniteiten.

Färm.coop, winnaar van Be Circular 2016, is een coöperatieve onderneming met beperkte aan- 
sprakelijkheid die een keten van biosupermarkten uitbaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
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Materie Juridische aard
Datum  
(bekendma-
king/ 
verspreiding) 

Inhoud

Producten Besluit van de 
Regering

van 31/03/2017, 
BS van 
9/05/2017

betreffende de organisatie van het basisexamen, de basisopleiding en de aanvullende 
opleiding in het kader van de fytolicentie, p. 55593.

Landbouw Ministerieel besluit
van 16/02/2017, 
BS van 
10/05/2017

tot wijziging van verscheidene besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
houdende reglementering van de handel in zaden van onderscheiden landbouwgewas-
sen, wat de vermelding betreft van het officiële volgnummer op het officiële etiket van 
verpakkingen en op het eventueel erbij horende document, p. 55873.

Energie Ministerieel besluit
van 28/03/2017, 
BS van 
11/05/2017

betreffende de procedure voor de erkenning van de certificeringsorganen van installaties 
voor de productie van groene elektriciteit, p. 56126.

Lucht Besluit van de 
Regering

van 4/05/2017,  
BS van 
15/05/2017

tot wijziging van diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit, p. 56651.

Bodem Ministerieel besluit
van 4/05/2017,  
BS van 
23/05/2017

betreffende de formulieren van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de bodemsa-
neringsaannemers, p. 59011.

Dieren Ordonnantie
van 11/05/2017, 
BS van 
30/05/2017

tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren, p. 60199.

Energie Ministerieel besluit
van 9/05/2017,  
BS van 
6/06/2017

tot bepaling van de verduidelijkingen aan de minimuminhoud van de modules in het 
kader van de erkende bijscholingsopleiding voor EPB-adviseurs, p. 62085. 

Mobiliteit Besluit van de 
Regering

van 1/06/2017,  
BS van 
9/06/2017

betreffende de bedrijfsvervoerplannen, p. 63454. 

Afval Besluit van de 
Regering

van 4/05/2017,  
BS van 
12/06/2017

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 
betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen, p. 
63664.  

Klimaat Besluit van de 
Regering

van 8/06/2017,  
BS van 
14/06/2017

tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 
betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag, p. 64584. 

Energie Ministerieel besluit
van 2/06/2017,  
BS van 
14/06/2017

houdende aanpassing van de gamma’s van vermogen en van de waarden van de ver-
menigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor de 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties die in aanmerking komen, p. 64585.  

Natuur Besluit van de 
Regering

van 1/06/2017,  
BS van 
20/06/2017

tot bepaling van de specifieke reglementaire uitrusting van sommige ambtenaren van de 
bosdienst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, p. 66562. 

Water Ordonnantie
van 23/06/2017, 
BS van 
28/06/2017

tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor 
het waterbeleid en met betrekking tot de fusie van de wateroperatoren, p. 68875. 

Mobiliteit Ordonnantie
van 23/06/2017, 
BS van 
29/06/2017

tot wijziging van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het 
vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, p. 69191.  

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

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.
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