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Vooraf 
De Raad is van oordeel dat de rol van de voorziening van de CiReDe essentieel is in het meer algemene 

kader van de overgang naar een meer circulaire economie. Ter herinnering, deze voorziening streeft 

ernaar, 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 juridisch-administratieve 

hindernissen, die door de voorziening van de CiReDe werden bepaald, behalve een impact op de 

overgang naar een meer circulaire economie tevens een positieve invloed op de Brusselse economie 

in het algemeen zal uitoefenen. Hij dringt er bijgevolg op aan dat deze voorziening ook na de huidige 

legislatuur zou worden verdergezet en zou uitmonden in de voorstelling van concrete oplossingen en 

een motor voor de verwezenlijking ervan zou vormen. 

Advies 
De Raad neemt er akte van dat dit ontwerpbesluit de drempels en waarden bepaalt waaraan projecten 

moeten voldoen om te worden beschouwd als projecten die zich inschrijven in het kader van de 

circulaire economie en aldus aanspraak kunnen maken op de aanwervingssteun voor projecten van 

economische groei en circulaire economie die op 4 april 2019 werd bepaald1. 

De Raad herinnert eraan dat hij over het ontwerpbesluit betreffende de aanwervingssteun voor 

projecten van economische groei en circulaire economie talrijke beschouwingen heeft geformuleerd 

in zijn advies2 van 20 september 2018 over de tweede reeks ontwerpen van uitvoeringsbesluiten van 

de ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen.  

De Raad verwelkomt de bepaling van formele waarden en drempels die een objectivering van het 

« circulaire » karakter van economische projecten mogelijk maken. Hij formuleert voor het overige 

geen beschouwingen betreffende dit ontwerp van ministerieel besluit. 

* 
* * 

                                                 

 

 
1 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 betreffende de aanwervingssteun voor 

projecten van economische groei en circulaire economie. 
2 A-2018-067-ESR  

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-067-esr/view

