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PROGRAMMA

• 17u00: introductie

• 17u05: presentatie BeCircular 2022

• 18u00: milieuvergunning (HUB.brussels)

• 18u15: terugblik op de 
resultaten van BeCircular 2022 en discussie 
panel met 4 laureaten

• 18u50: Greenbizz.brussels prijs
en Projectoproep Innoviris

• 19u05: speech en Q&A met minister Alain 
Maron en Staatssecretaris Barbara Trachte

• 19u30: sluiting



PROJECTOPROEP
BECIRCULAR 2023
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VERLOOP VAN 
DE PRESENTATIE
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I. WAT IS DE PROJECTOPROEP BECIRCULAR?

II. WAT ZIJN DE VERWACHTE PROJECTEN IN 
2023?

III. OP WELKE CRITERIA WORDT UW 
PROJECT GEËVALUEERD?

IV. WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN VAN 
DE PROJECTOPROEP?

V. HOE DEELNEMEN AAN DE PROJECTOPROEP?



TEAM BECIRCULAR
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DE PROJECTOPROEP BECIRCULAR

• Nu deel van de 
gewestelijke strategie Shifting Economy

• 3,4 miljoen EUR voor circulaire-
economieprojecten

• Waarvoor?
Ø Elk innovatief initiatief of project dat als doel heeft uw corebusiness 

tot stand te brengen of te laten evolueren naar meer duurzaamheid 
vanuit een standpunt van circulaire economie

• Voor Wie ?
Ø Alle economische actoren (met inbegrip van nv’s, bvba’s, vof’s, 

vzw’s, enz.) met een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en ondernemingsnummer

Ø Samenwerkingsverbanden tussen geschikte economische actoren
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DE CATEGORIEËN VAN DE PROJECTOPROEP
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CATEGORIE TRANSITION

8

• Voor: elk transformatieproject van een bestaande activiteit naar
circulaire economie, door :

Ø De ambitieuze invoering van voorbeeldpraktijken voor circulariteit
Ø De transformatie van een activiteit door over te stappen op een nieuw 

circulair model

• Maximale duur: 12 maand

• Omvang van de financiële steun: tussen 15.000 € en 50.000 €
• Begeleiding: intensieve begeleiding van een waarde gelijk aan 21.000 €

! Opgelet : deze categorie richt zich op bedrijven (maximaal 10 projecten):
Ø van alle types, maar in de eerste plaats kmo's die meer dan 10 VTE's tewerkstellen en met een omzet

of een totale balans van meer dan € 2 miljoen
Ø die ten minste 3 jaar bestaan en een positief bedrijfsresultaat kunnen voorleggen



CATEGORIE STARTER
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• Voor: alle startende circulaire ondernemingen (die minder
dan een jaar geleden werden opgericht) of die momenteel
worden opgericht

• Maximale duur: een max. uitvoeringsperiode van 18 maanden

• Omvang van de financiële steun: tussen € 15.000 en € 80.000

• Begeleiding: door coaches met technische bedrijfskundige expertise - ter
waarde van € 1.100



CATEGORIE DIVERSIFICATION
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• Voor: elke circulaire onderneming die meer dan één jaar bestaat en een nieuw
(e) circulair(e) product of dienst wil aanbieden

• Maximale duur: een max. uitvoeringsperiode van 18 maanden

• Omvang van de financiële steun: Tussen € 15.000 en € 80.000

• Begeleiding: door coaches met technische 
bedrijfskundige expertise - ter waarde van € 1.100



CATEGORIE SCALE-UP
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• Voor: elk project tot schaalvergroting van een al gevestigde en 
rendabele activiteit in de kringloopeconomie EN met positieve impact voor 
het BHG

• Maximale duur: een max. uitvoeringsperiode van 24 maanden

• Omvang van de financiële steun: Tussen € 80.000 en € 200.000

• Begeleiding: door coaches met technische bedrijfskundige expertise - ter 
waarde van € 1.100

! Opgelet : deze categorie beoogt uitsluitend ondernemingen die minstens 
drie jaar bestaan en een bedrijfsresultaat ≥ 0 hebben



FINANCIËLE STEUN PER CATEGORIE
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• Verhoging met 30% voor projecten inzake stedelijke productie (Artisanale activiteiten; 
hoogtechnologische activiteiten; industriële activiteiten; productie van materiële diensten)

• 10% verhoging van de subsidie mogelijk voor: sociale en democratische ondernemingen
die erkend zijn door het Gewest

Let op: in het geval van een project dat door meerdere actoren wordt uitgevoerd,
gelden deze plafonds per projectdrager en niet per partner.

Steun Minimumsubsidie Maximumsubsidie Maximale duur Begeleiding ter 
waarde van:

Voor Starter-projecten
€ 15.000*** € 80.000*** 18 maanden

Ca. € 1 100 per 
project*Voor Diversification-projecten

Voor Scale-up-projecten € 80.000*** € 200.000 24 maanden

Voor Transition-projecten / 50.000 €*** 12 maanden
Ca. € 21 000 per 

project**



ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA VOOR 
DE PROJECTEN
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1. Uitgevoerd worden in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2. Ingediend zijn binnen de 
gestelde termijnen en in de 
vereiste vorm

3. Met uitzondering van 
de categorie ‘Starter’, nog niet 
gestart zijn op de datum van het 
uitschrijven van de 
projectoproep (09.01.2023)

Worden uitgesloten:
• projecten die zich richten op de begeleiding naar het circulair ondernemerschap

of naar de overgang naar de circulaire economie

• onderzoeks-, ontwikkelings- en oppuntstellingsprojecten die ontvankelijk zijn
voor financiering door Innoviris

• projecten inzake bovengrondse of niet-grondgebonden landbouwproductie

• Komen in aanmerking voor de projectoproepen: 'Local&Together' bestemd voor
handelaarsverenigingen of 'Open Soon' bestemd voor handelszaken

• elk “coöperatief supermarkt”-project

• Elk project dat gericht is op door burgers geleide initiatieven die geen
economische activiteiten zijn (verkoop van goederen of diensten).

=> Raadpleeg de andere projectoproepen 2023 van het Gewest (Open Soon, Local &
Together, stedelijk afval, enz.)



ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA 
VOOR HET PROJECT
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4. Het project moet tot slot worden
gedragen door een onderneming die:

• de voorwaarden vervult om in
aanmerking te komen voor de
categorie waarvoor ze solliciteert
(cf. hierna in de presentatie)

• in orde is of zal zijn met de
wettelijke voorschriften en
verplichtingen, met name op
het vlak van milieuvergunning

De subsidie hangt van deze overeenstemming:

• Voor de versterking of aanpassing van een bestaand project (Scale-up of
Diversification) moeten de aanvragers over hun milieu- en stedenbouwkundige
vergunningen beschikken om de eerste subsidieschijf te kunnen ontvangen, met
name uiterlijk op 30 november 2023.

• Voor de nieuwe projecten (Starter of Transition) waarvoor een vergunning
nodig is zullen de laureaten hun eerste subsidieschijf kunnen ontvangen, moeten
zij hun vergunningsaanvraag of milieuverklaring binnen de gesubsidieerde
periode verkrijgen.

• De ondernemingen die een activiteit wensen te ontwikkelen die geheel of
gedeeltelijk verband houdt met organisch afval of dierlijke bijproducten moeten
contact opnemen met de facilitator "organisch afval".



VERWACHTE PROJECTEN 2023
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Projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de 
milieuplannen van het Gewest :

https://environnement.brussels/guichet/plans-et-programmes

3R MOBILITEIT ET 
LOGISTIEK

DUURZAME 
VOEDING

NIEUWE 
ECONOMISCHE 

MODELLEN

https://environnement.brussels/guichet/plans-et-programmes


3R – REPAIR, REUSE, 
RECYCLE
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Het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (HABP)



Het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (HABP)

1. Een omschakeling naar 
duurzamere en meer 
circulaire consumptiepraktijke
n verankeren

2. De bewaring en nuttige 
toepassing van grondstoffen, 
indien mogelijk lokaal

3. De economische 
aanbodsector overhalen om 
de circulaire praktijk mee te 
concretiseren

Doelstellingen (3) Gebaseerd op de 3R

3R:

• REPAIR

• REUSE

• RECYCLE

Prioriteiten op basis van de 
Lansink-schaal:

Voorbeeld

Creatieve circulaire supermarkt -
verkoop van 

tweedehandsgoederen en -materialen 
per kilo

-De KringWinkel-

Oprichting van een recyclingkanaal
voor plastic beschermingen voor
elektrische kabels

-BR Met-

Verdeler van onderhoudsproducten 
in bulk

-SuperZero-

Hub voor de herstelling en 
het hergebruik van fietsen

-ReBike de Cyclo-



CIRCULAIRE MOBILITEIT 
EN STADSLOGISTIEK
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Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030 GOOD MOVE

"Naar een dynamische stad, met gezonde lucht en 
leefbare straten"



Good Move

• Dynamische stad met lucht en 
woonvriendelijke straten

• Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020 
-2030

Doelstellingen Green Deal logistics

• Awareness: alle actoren van de 
stadslogistiek bewust maken van de impact 
van het vervoer en van de noodzaak hun 
praktijken te veranderen om de emissies te 
beperken ;
• Avoidance: vermindering van de 
vervoersbehoefte door optimalisering van 
volumes en leveringsroutes, waardoor
minder zwaar verkeer ontstaat ;
• Act and shift: door over te schakelen op 
andere vervoerswijzen, zoals waterwegen, 
spoorwegen en bakfietsen ;
• Anticipation of new technologies:
door voertuigmotoren te vervangen door
systemen die niet direct uitlaatgassen
uitstoten, bijvoorbeeld proefprojecten voor
het gebruik van elektrische vrachtwagens.

Voorbeelden Verwachte projecten

• Monkey Donkey - Avoidance, Act
& Shift

• City Depot - Avoidance
• FÄRM COOP - Avoidance
• Brussels Construction 

Consolidation Centre (BCCC) -
Avoidance

• BC-Klet - Act & Shift

https://monkeydonkey.bike/
https://www.circulareconomy.brussels/farm-coop-plateforme-logistique-bruxelloise-de-produits-locaux-et-bios/
https://bccc.brussels/fr/accueil/
https://bccc.brussels/fr/accueil/
https://www.circulareconomy.brussels/projet-bcklet/


DUURZAME VOEDING
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“Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest”



Een duurzaam voedselsysteem
promoten
dat sociale, gezondheids-, inclusie-
en welzijnsaspecten omvat, alsook 
aspecten op het vlak van lokale 
economie

Doelstellingen De beginselen

De Good Food-principes:
Ø Lokale, seizoensgebonden producten;
Ø Gecultiveerd en / of verwerkt met 

methoden die de minste impact 
hebben op het milieu;

Ø Bestrijding van voedselverspilling;
Ø Geef de voorkeur aan alternatieven 

voor dierlijke eiwitten

Voorbeeld verwachte projecten

Strategie Good Food 2: naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels 
Hoodstedelijk Gewest

Ø Transitie van de restaurantketen via een lokale 

verankering van de bevoorradingsketen, door 

ambitieuze doelstellingen vast te leggen inzake 

lokaal geteelde en seizoensgebonden producten

Ø Transitie van de supermarktketens waarbij 

ambitieuze doelstellingen worden bepaald inzake 

het vermijden van verspilling, gekoppeld aan een 

sensibilisering van het cliënteel

Ø Transitie van de kleinhandelketen, met 

ambitieuze doelstellingen inzake lokaal geteelde 

en seizoensgebonden producten, transparantie 

naar de klant over de milieu-impact van de 

producten, de productiewijzen, ...



NIEUWE BUSINESSMODELLEN 
VAN DE CIRCULAIRE 

ECONOMIE
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Gewestelijk Programma Voor Circulaire Economie (GPCE)



Gewestelijk Programma Voor Circulaire Economie 
(GPCE)

Ontwikkeling van nieuwe
bedrijfsmodellen voor de circulaire 
economie

Doelstellingen Voorbeeld verwachte projecten

• Functionaliteitseconomie (of Product as a Service): Waardevoorstel gebaseer
d op gebruik in plaats van eigendom (beter gebruik van de middelen)

- Shayp – Bonjour Maurice – Snappies et Dropiz – BWAT –We Play Circular -

• Samenwerkingseconomie of deeleconomie: Hulpbronnen delen om
hun verbruik te optimaliseren

- Merciki – Micro Industry - CoHop – CozyWheels -

Ø Het herstellen van de waardeketen / korte keten: Een verkoop zo dicht
mogelijk bij de consument

- SonianWood – Maak & Transmettre – Brusol Mobility -

Ø Korte ketenes: die het aantal tussenpersonen verminderen en een geïntegreerd
economisch denken vergemakkelijken waarbij de economische actoren elkaar kennen
en kunnen discussiëren.

- Quartier Libre en zijn project Print on Demand -



DE STEDENBOUWKUNDIGE
VERGUNNING EN 

DE MILIEUVERGUNNING
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HUB.BRUSSELS



Christine
Hendrickx

Adviseur MV SV

Hub.brussels
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Cel Stedenbouw en Leefmilieu
Hub.brussels
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Davy FIANKAN                                                  Ingrid EVERARTS                                                
Christine HENDRICKX                                                  Muriel GILON

https://hub.brussels/nl/services/milieuvergunning/
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Voor wie? handelaars, ondernemingen, coöperaties en vzw’s 

Voor wat? voor vragen omtrent stedenbouw en milieu



De stedenbouwkundige vergunning
Een stedenbouwkundige vergunning is verbonden aan 
een onroerend goed.
Je hebt er één nodig indien de volgende wijzigingen 
worden aangebracht: 
- de draagconstructie 
- het architectonische uiterlijk 
- de bestemming van het pand 
- in sommige gevallen het gebruik van het pand

Er zijn vrijstellingen!
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HULP OP VLAK VAN STEDENBOUW

Ons team biedt persoonlijke, gratis en vertrouwelijke steun aan 
Brusselse ondernemingen :

• we informeren u over de verplichtingen i.v.m. de 
stedenbouwkundige plannen en reglementen

• we bepalen of uw project in aanmerking kan worden genomen en 
of u een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft

• we steunen u bij het samenstellen van het dossier en de bijlagen 
die u voorbereidt

• we helpen u de beslissingen van de administratieve overheden te 
begrijpen



De milieuvergunning
De milieuvergunning is verbonden aan een onroerend goed en aan een

uitbater.
Je hebt er één nodig voor: 
- bepaalde activiteiten (b.v. slagers, bakkers)
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De milieuvergunning
De milieuvergunning is verbonden aan een onroerend goed en aan een
uitbater.

Je hebt er één nodig voor: 
- bepaalde activiteiten (b.v. slagers, bakkers)
- bepaalde opslagplaatsen (b.v. hout, gevaarlijke producten) 
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De milieuvergunning
De milieuvergunning is verbonden aan een onrorend goed en aan

een uitbater
Je hebt er één nodig voor: 
- bepaalde activiteiten ( bv. slagers, bakkers,…)
- bepaalde opslagplaatsen (bv. hout, gevaarlijke produkten,…)
- bepaalde machines (bv. ketels, airconditioning,…)

zie de lijst van ingedeelde inrichtingen

32

https://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=IC_LIST
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HULP OP VLAK VAN MILIEU
Ons team biedt persoonlijke, gratis en vertrouwelijke steun aan Brusselse 
ondernemingen :

• We bepalen met u of u over installaties beschikt die onderworpen zijn aan 
milieuvergunningen

• We informeren u over het soort vergunning dat u moet aanvragen

• We helpen u bij het samenstellen van een volledig dossier met alle 
gevraagde bijlagen

• We lichten indien nodig de administratieve adviezen en beslissingen van 
de overheden toe na bijvoorbeeld een controle

• We analyseren of uw aanvraag een voorafgaand bodemonderzoek of een 
energieaudit vereist

• We analyseren of u een beroep hebt gedaan op de juiste kanalen voor de 
verwerking van uw afval



Enkele basisprincipes

• Geloof niet:
§ de makelaar of  de verhuurder: controleer dat bij de gemeente.
§ dat het maximaal een maand duurt om een vergunning te krijgen: dit is veel 

langer.
§ dat u met vertrouwen een huurcontract kunt tekenen: laat opschortende 

clausules opnemen.
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Om te starten:

• Enkele didactische pagina's op de website van 1819 ...
https://1819.brussels/nl/infotheek/vergunningen-verplichtingen 

• De facilitator « afval en vergunningen voor de sector 
van de circulaire economie »: 
permit_circ_waste@environnement.brussels

Ons mail adres: permit@hub.brussels
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OP WELKE CRITERIA 
WORDT UW PROJECT 
GEËVALUEERD
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1. Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep

2. Milieu-impact

3. Sociaaleconomische impact en creatie van werkgelegenheid

4. Technische en economische haalbaarheid

5. Financiële haalbaarheid



(1) OVEREENSTEMMING MET DE DOELSTELLINGEN 
VAN DE PROJECTOPROEP
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Beschrijf hoe uw project in de circulaire economie kadert:

ü Wat bestaat er al?

ü Wat is jouw nieuwe inbreng?

ü Innovatieve karacter in de brede zin
Ø Marktinnovatie
Ø Technologie
Ø Organisatorische vernieuwing



(2) IMPACT OP HET LEEFMILIEU
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ü De ecologische voetafdruk van de levenscyclus (productie en/of consumtpie) verminderen

ü Verwachte impact op het vlak van terugwinning van materiaal, verlenging van de levensduur
en intensiever gebruik

ü Relevante indicatoren en doelstellingen die specifiek verband houden met uw activiteiten

ü Beoordeling van de positieve en negatieve externe effecten van het project

Stel duidelijke kwalitatieve EN kwantitatieve doelen mbt:
Ø Zo weinig mogelijk grondstoffen gebruiken:

- recycling
- gebruik van hernieuwbare bronnen
- efficiënt gebruik van de middelen

Ø De hoogste waarde behouden:
- hergebruik, herstelling, remanufacturing
- levensduurverlenging

Ø Het verbruik veranderen:
- functionaliteitseconomie
- samenwerkingseconomie of deeleconomie

Toon de grote omvang van uw project aan (directe impact 
en reproduceerbaarheid)



(3) SOCIAALECONOMISCHE IMPACT EN CREATIE 
VAN WERKGELEGENHEID
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1. Het creëren of  behouden van de economische activiteit door
stimulering vand e plaatselijke waardeketen

2. Positieve sociale impact (bv.: samenwerking met sociale 
ondernemingen, SOI-luik, enz.)

3. Het creëren en behouden van sterk verankerde kwalitatieve jobs 
(rechtstreekse of  onrechstreekse VTE's)



(4) TECHNISCHE EN ECONOMISCHE 
HAALBAARHEID
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a. Economische haalbaarheid:
ü Doelmarkt: wie zijn uw klanten? Marktomvang? Concurrenten?
ü Behoeften van uw klanten
ü Beschrijving van het aanbod (producten/diensten)
ü Strategie voor het op de markt brengen
ü Enz.

a. Technische haalbaarheid:
ü Realisme van de geplande stappen en het geraamde budget
ü Op logistiek, organisatorisch en juridisch vlak
ü Beheersing van de technologie en het proces
ü Enz.



(5) FINANCIËLE LEEFBAARHEID
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ü Relevantie en realisme van de hypotheses waarop het financiële plan 
steunt (omzet, groeipercentage, kostenraming, 
externefinancieringsbronnen, enz.)

ü Rendabiliteit van het project op korte en middellange termijn en
capaciteit van de onderneming om het project financieel te dragen

Tips :
• Aarzel niet voor uw financieel plan om advies te vragen aan experts 

(hub, LEL's, enz).
• help ons uw cijfermatige hypotheses te begrijpen door nauwkeurige 

antwoorden te formuleren in het formulier.
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WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN



DOCUMENTEN OM IN TE DIENEN
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• Eerste ronde (Starter, Diversification & Scale-up):
q Online formulier invullen vóór 10 maart 2023
q Met onderstaande bijlagen:

ü Ondertekende verklaring op erewoord;
ü Het bewijs dat er contact werd opgenomen met betrekking tot milieuvergunningen (enkel voor Scale-up);
ü Rekeningen en balansen van de twee voorgaande boekjaren (alleen voor ondernemingen ouder dan 3 jaar);
ü Het bewijs dat er contact werd opgenomen met de facilitator "afval en vergunningen voor de sector van de circulaire 

economie" (enkel voor projecten mbt bioafval).

• Voor de eindkandidatuur (alle catégorieën):
q Online formulier invullen vóór 30 juni 2023
q MET alle onderstaande bijlagen:

ü Met uitzondering van de categorie « Transition », het financieel plan ingevuld voor min. 3 jaar
(verplicht model gebruiken);

ü Excel-tabel "HR-budget" (met tabbladen: budget / HR / Staatsteun / indicatoren);
ü Statuten, meest recent activiteitenverslag en geplupliceerde jaarrekeningen;
ü Bankattest;
ü Ondertekende verklaring op erewoord.

➡ Een onvolledig dossier kan niet in aanmerking worden genomen!



HOE DEELNEMEN?

44

Kandidatuur indienen via het platform
https://www.mycirculareconomy.brussels

https://www.mycirculareconomy.brussels/


WIJ HELPEN U GRAAG!
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Vanaf 
heden

• De informatiepagina die specifiek gewijd is aan de 
editie 2023 van de projectoproep "BeCircular –
be.brussels", met het reglement en de formulieren

10/01
• Online zetten van een FAQ 2023 

(vaak gestelde vragen)

16/01

• Online zetten van een helpdesk 
online voor uw vragen

Vanaf
07/04

• Feedback over de analyse van de 
tijdens de 1st ronde ingediende
kandidaturen

18/04

• 2de infosessie voor de tijdens de 
1ste ronde gepreselecteerden > 
start van de gratis coaching voor
het financieel plan en de milieu-
impact



46

BECIRCULAR 2022

RETOUR SUR 
LES CHIFFRES ET 

RÉSULTATS

TERUGBLIK 
OP DE CIJFERS 
EN RESULTATEN



BECIRCULAR 2016-2022
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ANNÉES 7 JAREN

Candidats 677 Kandidaten

Subsides demandés >49 M € Gevraagde subsidie

Projets sélectionnés 236 Geselecteerde projecten

Subsides alloués +- 17 M € Toegekende subsidies

Effet levier 1/8 Hefboomeffect

Création d'emplois >800 Gecreerde jobs

« Awards » internationaux 2 Internationale « awards »
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236 LAUREATEN (2016-2022)

Vandaag groter aanbod van
circulaire producten/diensten



INDELING PROJECTEN PER ACTIVITEITENSECTOR
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TOEGEKENDE SUBSIDIE – PER CATEGORIE

Total :
Totaal:

3.249.831 EUR



ONDERNEMINGSVORMEN EN -OMVANG
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CO-INVESTERING PER CATEGORIE (EXCL. TRANSITION)
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PROFICIAT AAN DE 36 LAUREATEN 2022
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VOORBEELDEN VAN
BECIRCULAR PROJECTEN
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4 LAUREATEN 2022



Lease Circular
DIVERSIFICATION
NIEUWE MODELLEN
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"Kiezen voor de leasing van gereviseerde
computerapparatuur bij Tictopia is een stap in de 

richting van een positieve milieuaanpak, een
bijdrage aan de arbeidsmarkt en de bevordering

van de lokale Brusselse economie.

Laten we samen nadenken over morgen !"
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Wie zijn we?

Gespecialiseerd
in de sector van de 

computer 
reconditionering

Bestrijding
van de 
digitale 

kloof

Steun bij de 
socio-

professionele
integratie

Cooperatieve
vennootschap

met sociaal
oogmerk

Nauw contact 
met de onderwijs-

en non-
profitsector



Lease Circular
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De verwerving van professionele, hoogperformante en milieuvriendelijkere
computermateriaal mogelijk maken

Wat?

Voor?

Waarom?
Aanbieding van gereviseerde computerapparatuur in de vorm van leasing

Sociale ondernemingen, onderwijsinstellingen, verenigingen



LINKED.FARM

SCALE-UP
DUURZAME 
VOEDING

58
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LogisOek, 
opslag & mulOmodaal

vervoer
Retour/herbruikbare

containers

Stockbeheer, 
beschikbaarheid

Boekhouding, Fac
turatie, Labeling, 

Incoterms

Reporting
Gegevens
& Impact/ 
Aankopen

Verkoop B2B/B2C 
(prijs, bestelling)

Produc;e & Transfo

HUBS

KLANTEN

IT-Platform
voor korte
voedingscircuits

Multimodale 
logistiek & 
Reporting-
module Good 
Food
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SCALE-UP
MOBILITEIT ET 
LOGISTIEK



Transform urban mobility to 
speed up the transition

towards sustainable and 
livable cities



⎸
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41 workers
( 30 couriers)

224.735 delivered
parcels

96,7% success 
rate

153.000 km
cycled

urbike.Delivery
Last 12 months



Customer A

Customer B

Customer C

Drop

Drop

Collect

Round 1

Round 2

Manual sorting
Dedicated rounds
Storage in shelves

Manual sorting
Shared rounds
Storage in shelves

Current Setup

Ad-hoc manual reverse 
flow

0,70 EUR 
/item



Customer A

Customer B

Customer C

Drop

Drop

Collect

Target Setup

Round 1

Round 2

Automated sorting
Dedicated and Shared

rounds

Multi operators
Storage in shelves / 

containers

Integrated reverse flows

0,30 EUR 
/item

Labels



Composil 
ReUse

STARTER
3R
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Diagnos;c of the 
carpet by Client 

A

Zones marking : 
ReUse/Recycle

Cleaning of the 
ReUse zones

Removal by a 
social company

Recycle zones go 
to Tarkett’s

Factory

ReUse zones 
stocked by the 
social company

Client B 
interested by 

ReUse Carpets
Pro Installator

Cleaning of the 
ReUse zones 
aSer works

Carpet Caring
Program®

Recyle at the end 
of the utilisation

Carpet ReUse Program®

2nd ReUse



Werkwijze: waterbesparing 680.000 L in 2021

Carpet Caring Program® : 5.000 tonnen
aardolie "bespaard" in 2021

Toekomst:

Carpet ReUse Program® : 1.000 tonnen CO2 
bespaard (einde 2024)

Afval herbruik/verwerking: 10 tonnen per jaar

Co-constructie lokale en sociale economie

Antwoord op de uitdagingen van SDGs 6, 8, 11, 12 
en 17

« We Care » = IMPACT



Jean-Marc 
BRYSKERE

CEO
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Greenbizz Award 2022 

Jean-Marc Bryskere - 26-01-2023
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1

Greenbizz

Greenbizz, wat is het? 

Ø De eerste incubator die volledig gewijd is aan duurzame en 
circulaire economie.

Ø Missie: stimuleren en ondersteunen van innovatieve
ondernemersprojecten in de duurzame en circulaire economie 

Ø Een project van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Ø Ingewijd in april 2016.

Ø Veel meer dan een (mooi) gebouw! 
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2

Greenbizz

Een dienstenaanbod op 3 niveaus:

1. Een optimale huisvestingsstructuur.

2. Toegang tot een uniek ecosysteem.

3. Een aangepaste begeleiding.

Greenbizz, wat is het? 
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Bâtiment1. Een optimale huisvestingsstructuur

8000 m² om duurzame startups te verwelkomen in het 
hart van Brussel

7
3
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Bâtiment

2 huisvestingssmogelijkheden

1. Productieateliers:

2. « full services » kantoren

7
4

1. Een optimale huisvestingsstructuur
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Services

Ø Aansluiten bij Greenbizz betekent jezelf onderdompelen in een
gespecialiseerd ecosysteem: de Brusselse duurzame en circulaire 
economie.

Ø Nauwe relaties met het publieke ecosysteem:

Ø Een stimulerend intern ecosysteem voor de 'gehoste' bedrijven.

Ø Networkingactiviteiten en toegang tot een netwerk van experts.
75

2. Toegang tot een unieke ecosysteem
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Services

Ø Greenbizz biedt een gratis en gepersonaliseerd
begeleidingsprogramma voor innovatieve en duurzame startups
aan de bedrijven die zich bij Greenbizz aansluiten.

Ø Voor projecten in de ontwerpfase: het versnellingsprogramma Greenlab
(hub.brussels).

Ø Voor bedrijven in de scale-up fase: samenwerking met het Réseau 
Entreprendre.

76

3. Een aangepaste begeleiding
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GreenbizzGreenbizz – Today
Sinds 2016, heeft Greenbizz 85 ondernemingen gehost:

77
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Greenbizz

Ø Greenbizz huisvest en heeft al meerdere winnaars van Be Circular
gehuisvest:

Greenbizz  - Vandaag
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Greenbizz

Geïnteresseerd?

à Neem contact met ons op !

SPECIALE AANBIEDING voor de winnaars 2023 

Coworking

• 50% korting
• Gedurende 3 maanden
• Van februari to juni 2023

Privé kantoorruimte

• 30% korting
• Gedurende 3 maanden
• Van februari tot juni 2023

+ Gratis toegang tot het ecosysteem van 
Greenbizz
• Networking, evenementen,… 

of
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GreenbizzGreenbizz Award

Een speciale prijs wordt toegekend aan één van de winnaars van Be 
Circular geselecteerd door Greenbizz om zijn innovatieve en circulaire 

karakter

Gratis privé kantoorruimte
gedurende 3 maanden

+ 3 maanden aan 50% korting
Toegang tot het 

Greenbizz ecosysteem
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GreenbizzGreenbizz Award 2022
De Greenbizz Award 2022 gaat naar ….

Sustainable sketchbooks and notebooks



Thank You

82



Gilles Ysebaert

Scientific Advisor

83
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Experimenteren in 
het ontwerp van de 
activiteit of door de 
afvalbronnen te 
onderzoeken

Projecten: 
terugwinning van 
afvalstoffen

De manier waarop afval
wordt teruggewonnen is
nieuw en innovatief

Innoverende ac
tiviteit

Door de subsidie 
gefinanciëerd, 
afhangend van de 
ondernemingsomvan
g

50% à 70% van 
uw budget

Alle rechtsvormen
kunnen gesubsidieërd
worde: n: NV, CVBA, 
VBA, VZW, .. .

Voor
ondernemingen
en VZW's

Uw onderneming moet
een exploitatiezetel in 
het Brussels 
Hoofdstedelijk
Gewest hebben

In Brussel

Circular Innova-on
Innoviris vous permet d’étudier la faisabilité de votre idée de recyclage ou de réutilisation
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Praktische info

Projectoproep verloopt tussen maart en juni 2023

Duur van het project = min. 6 maanden

Opdrachten in de haalbaarheidsstudie:

• Verkenning van de bevoorrading met grondstoffen/materiaal
• Experimenteren met de opzet/verbetering van de activiteit
• De lokale aanvraag en de economische haalbaarheid valideren

Wetgevingskader : financiering R&D (≠ De Minimis)

Bedrag gemiddelde subsidie : tussen 50.000€ en 250.000€

Contact :
• gysebaert@innoviris.brussels
• https://innoviris.brussels/nl/program/valorisatie-van-stedelijk-afval

mailto:gysebaert@innoviris.brussels
https://innoviris.brussels/fr/program/valorisation-de-gisements-urbains


MINISTERS
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BARBARA TRACHTE ALAIN MARON

Staatssecretaris van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische

Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast
met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve

Democratie
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VOOR VERDERE INFO

www.circulareconomy.brussels

www.circulareconomybook.brussels/

http://www.circulareconomy.brussels/
https://www.circulareconomybook.brussels/
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AANBOD BEDRIJFSONDERSTEUNING

www.circulareconomy.brussels

http://www.circulareconomy.brussels/


DANK U !


