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Vooraf 
Brupartners  herinnert eraan dat hij reeds de volgende adviezen heeft uitgebracht met betrekking tot 
het behandelde thema : 

- Op 21 februari 2019, het advies betreffende het Ontwerp-eindverslag van de CiRèDe (A-2019-
017-ESR); 

- Op 5 juli 2018, het advies betreffende het ontwerp van het 1ste werkprogramma van de 
« Circular Regulation Deal - Collaborate to overcome legal barriers to circular economy » (A-
2018-050-ESR); 

- Op 24 november 2016, het initiatiefadvies betreffende het Gewestelijk Programma voor 
Circulaire Economie (GPCE) (A-2016-083-ESR); 

- Op 16 juni 2015, het initiatiefadvies betreffende de overgang van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest naar de kringloopeconomie (A-2015-034-ESR). 

Aangezien Brupartners op volwaardige wijze werd betrokken bij de voorziening van de CiRèDe1, 
beperkt hij zich in dit advies tot enkele algemene opmerkingen.  

Advies 
Brupartners  is van mening dat men zich ervan moet vergewissen dat er geen wetgevende, 
administratieve en regelgevende hindernissen zijn die de economische overgangsdynamiek zouden 
afremmen. Ook dient erover te worden gewaakt dat de bescherming van het leefmilieu, de 
gezondheid, de veiligheid en de rechten van werknemers worden gewaarborgd. Brupartners  heeft in 
dit verband reeds gewezen op de essentiële rol van de actie/maatregel GOV 4 van het GPCE. Ter 
herinnering, dit programma bepaalt dat “de initiatief nemende Ministers een eenvoudig, maar 
operationeel systeem zullen voorstellen dat de vorm heeft van een platform voor de identificatie en de 
wegwerking van de technisch-administratieve belemmeringen voor de circulaire economie ». 

Brupartners  verleent bijgevolg zijn steun aan de voorziening van de CiRèDe die er net naar streeft om 
de juridisch-administratieve elementen te bepalen, eraan prioriteit te geven en deze op te lossen die 
juridisch-administratieve belemmeringen vormen en moeten worden ontkracht teneinde de 
ontwikkeling van de overgang naar een circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 
kracht bij te zetten. Hij meent bovendien dat de opheffing van de drie eerste juridisch-administratieve 
hindernissen, die door de voorziening van de CiRèDe werden bepaald, behalve een impact op de 
overgang naar een meer circulaire economie tevens een positieve invloed op de Brusselse economie 
in het algemeen zouden uitoefenen.  

Brupartners dringt meer in het bijzonder aan op het belang van het vraagstuk van de 
afvalstoffenreglementering en van de interregionale harmonisering van deze afvalstoffen-
reglementering. 

 
1 Het voorzitterschap en het vicevoorzitterschap worden verzekerd door leden van Brupartners, het Secretariaat van 
Brupartners werkt samen met Leefmilieu Brussel en hub.brussels om het secretariaat van de CiRèDe te verzorgen, en 
verschillende leden van Brupartners werden uitgenodigd en hebben deelgenomen aan de verschillende werkgroepen die 
door de CiRèDe werden opgezet.  

https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2019/a-2019-017-esr/view
https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2019/a-2019-017-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-050-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-050-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-083-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2015/a-2015-034-esr/view
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Bewust van de moeilijkheid om de hindernissen in deze materie op te heffen, moedigt Brupartners de 
CiRèDe aan om zijn inspanningen in dit opzicht verder te zetten, in de mate waarin hij meent dat elke 
vooruitgang op dit vlak uiterst gunstig zou zijn voor de actoren van de circulaire economie.       

* 
* * 
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