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Vooraf 

Brupartners heeft een adviesaanvraag ontvangen met betrekking tot het ontwerp van 

Werkprogramma 2020-2021 van de CiReDe, meer bepaald voor wat de prioritering van de volgende 

werkpijlers betreft. De CiReDe zal rekening houden met dit advies bij het proces dat zal leiden tot de 

keuze van de pijlers waaraan volgend jaar moet worden gewerkt. 

Brupartners herinnert eraan dat hij de volgende adviezen met betrekking tot de CiReDe heeft 

uitgebracht :  

- Op 17 september 2020, het advies betreffende het ontwerpverslag 2020 van de CiReDe 

(circulation regulation deal) aan de Regering (A-2020-032-BRUPARTNERS) ; 

- Op 21 februari 2019, het advies betreffende het ontwerp van eindverslag van de CiReDe (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) ; 

Daarnaast herinnert Brupartners eraan dat hij de volgende adviezen met betrekking tot de circulaire 

economie meer in het algemeen heeft uitgebracht : 

- Op 24 november 2016, het initiatiefadvies betreffende het Gewestelijk Plan 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). 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

1.1 Circulaire gebouwen 

Brupartners is van mening dat het thema van de circulaire gebouwen en de dynamiek die eraan ten 

grondslag ligt (renovatie/hergebruik/wederopbouw) bijzonder illustratief is voor de paradigma-

verschuivingen die de circulaire economie kan teweegbrengen, met name door de expertise van alle 

actoren van de sector te valoriseren en een minder « top-down »-benadering te ontwikkelen, wat tot 

gevolg zal hebben dat alle beroepen van het bouwwezen zullen worden gevaloriseerd. 

Daarom vindt Brupartners de volgende bepaling bijzonder interessant : 

« Meer bewegingsvrijheid introduceren bij de bepaling van de gebruikte materialen in het 

kader van een bouwproject om de integratie van hergebruikte materialen die beschikbaar zijn 

op het moment van de uitvoering van het project te bevorderen ».  

Naast de administratieve belemmeringen die op dit gebied ontegenzeggelijk bestaan, zal het nastreven 

van deze doelstelling het immers ook mogelijk maken om de noodzakelijke expertises op de circulaire 

bouwplaatsen aan de orde te stellen. Daarbij zouden nieuwe opleidingsbehoeften op de voorgrond 

kunnen worden geplaatst en zou het opleidingsaanbod zo nodig kunnen worden aangepast om beter 
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tegemoet te komen aan de behoeften van de actoren die zich op het proces van de circulaire 

gebouwen willen aansluiten. 

1.2 Bioafval 

Brupartners dringt erop aan dat de maatregelen die op het gebied van bioafvalbeheer ten uitvoer 

zouden worden gelegd, geen belemmering zouden vormen voor de deugdzame dynamieken die de 

gedecentraliseerde composteringen met zich meebrengen. 

Naast de rechtstreekse positieve effecten voor een duurzamer afvalbeheer ervan, zijn de 

gedecentraliseerde composteringen immers ook plaatsen voor milieubewustmaking in het algemeen, 

dankzij de sociale uitwisselingen die ze genereren.  

Dit sociale aspect rond gedecentraliseerde composteringen en de impact ervan op het leefmilieu mag 

niet worden onderschat en zou niet mogen worden « ondermijnd » door een uitsluitend 

geprofessionaliseerd beheer van bioafval, dat de rol van de burgers beperkt tot het sorteren en 

deponeren van hun bioafval voor hun huis.  

In dit verband vindt Brupartners de volgende maatregel belangrijk :  

« De ontwikkeling van innovatieve projecten op het vlak van de inzameling en de valorisatie 

van bioafval door de bezetting van de openbare ruimte bevorderen zowel op het vlak van de 

regels voor de bezetting van het openbare domein als op het vlak van de identificatie van 

geschikte ruimten voor de inzameling en de valorisatie van bioafval ». 
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