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Serge Kempeneers
Voorzitter van de RLBHG

Nicolas Springael - "Brussel"
Architecturale diversiteit in een
dicht bebouwde stad.

In die context hernam de Raad voor het
Leefmilieu voor het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest (RLBHG), nu
ondergebracht bij Brupartners, zijn
activiteiten dankzij de aanneming van
Marie Carette en Bertrand Ackerman
en dankzij de benoeming van 62
nieuwe vaste en plaatsvervangende
leden die wij allemaal danken voor hun
inzet. 

In dit rapport maken we een beknopte
balans op van enkele maanden waarin
we heel wat ontdekkingen deden en
meermaals werden verrast. We blikken
ook al vooruit op de toekomst waarin
een aantal projecten op stapel staan.
 
De illustraties van dit verslag hebben
we toevertrouwd aan een Brusselse
fotograaf: Nicolas Springael. Ook kunst
en cultuur dragen immers bij tot de
levenskwaliteit in de stad.

Alvast veel leesplezier,

V O O R W O O R D

We hebben 2020 afgesloten met niet al
te veel spijt in ons hart. Dit jaar zijn er 
 nochtans heel wat zwakke punten en
fouten van onze samenleving aan het
licht gekomen. 

Virussen, vleermuizen en schubdieren
vestigden opnieuw de aandacht op de
nood aan handhaving van de
biodiversiteit. Deze in het wild levende
organismen herinnerden ons aan de
banden die ons binden, maar ook aan
alle risico's waaraan het menselijke
geweld onze planeet blootstelt.

Maskers en vaccins herinnerden ons
aan het belang van wetenschappelijk
onderzoek, van lokaal produceren en
van goed bestuur van privé- en
overheidsinstanties.

En de gezondheidscrisis maakte weer
duidelijk wat behoorlijk wetenschap-
pelijk en technisch onderzoek, maar
ook echt luisteren naar de bevolking,
aandacht voor anderen en een goede
communicatie kunnen betekenen.
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KORTE  TERUGBL I K  OP  2020

Nadat de werkzaamheden vóór de zomer een
tijdje stil hadden gelegen, ging de Raad voor
het Leefmilieu opnieuw van start met de
aanstelling van een nieuwe Voorzitter, nieuwe
leden en de oprichting van een nieuw
Secretariaat. Het team boog zich onmiddellijk
over belangrijke adviesaanvragen (het relance-
en herontwikkelingsplan in het licht van de
COVID-19-crisis, het voorontwerp van
klimaatordonnantie, de Circular Regulation
Deal, enz.) die de Raad sinds juli had
ontvangen. 

In oktober kreeg ook het Comité van
watergebruikers, bestaande uit de leden van
de Raad voor het Leefmilieu en 5 bijkomende
leden, een eerste adviesaanvraag die
resulteerde in een denkoefening over de
tariefwijzigingen van de actoren in de Brusselse
watersector. 

Na de plenaire installatievergadering van de
Raad voor het Leefmilieu in oktober en met de
steun van de Regering en vooral van de
minister van Leefmilieu ging de Raad door op
zijn positieve elan. Naast de core business van
de Raad voor het Leefmilieu - het uitbrengen
van adviezen - werden de interne werking van
de Raad en de samenwerking tussen de
Voorzitter, het Secretariaat en de leden onder
de loep genomen.

In november werd de website van de Raad
voor het Leefmilieu grondig onderhanden
genomen door het Secretariaat.

De website wordt voortdurend bijgewerkt en
nodigt het publiek uit tot een duidelijke,
dynamische en grondige inkijk in de
werkzaamheden van de Raad.

In november ging ook de denkoefening van
start over de werking van de Raad voor het
Leefmilieu. De ontwikkeling van de banden met
andere adviesorganen zoals Brupartners, de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, de
Gewestelijke Mobiliteitscommissie maar ook de
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling,
was daarbij heel leerrijk.

Tenslotte vormden de woorden van de heer
Alain Maron, minister van Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve
Democratie in Brussel, die in december
aanwezig was op de plenaire vergadering, een
perfecte afsluiting van het jaar 2020. Hij wees
met name op het belang van de adviesraden in
het denkproces over het milieubeleid. 

De Raad voor het Leefmilieu is klaar voor 2021.
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Nicolas Springael - "Kleine Zavel"
Brussel en zijn beroepen, zijn ambachtslieden.



De Raad voor het Leefmilieu heeft als taak om,
op eigen initiatief of op verzoek van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
gemotiveerd advies uit te brengen over alles
onder gewestelijke bevoegdheid dat te maken
heeft met het leefmilieu in de ruime betekenis
van het woord. De behandelde thema's zijn
bijvoorbeeld natuurbescherming en
natuurbehoud, afvalbeheer, de strijd tegen
vervuiling, mobiliteit, enz. De Raad voor het
Leefmilieu brengt dus advies uit over elk
voorontwerp van ordonnantie en elk
regelgevend ontwerpbesluit inzake leefmilieu
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (RLBHG) werd bij
besluit van 15 maart 1990 opgericht als een gewestelijk Brussels adviesorgaan bevoegd voor het
leefmilieu.
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De Raad voor het Leefmilieu is samengesteld
uit tal van verschillende actoren uit alle
segmenten van de samenleving: verenigingen
die zich bezighouden met milieubescherming
of met de bescherming van de consumenten
en de inwoners, universiteiten en
onderzoekscentra, overheidsadministraties,
werkgevers- en werknemersafgevaardigden.
Deze unieke samenstelling binnen de
adviesraden is een sterke troef om adviezen te
kunnen uitbrengen met het oog op een
veerkrachtigere wereld.

In zijn adviezen tracht de Raad voor het
Leefmilieu alle bedenkingen  te integreren van
al deze verschillende actoren. Hij ontwikkelt
ook een evolutieve en soms disruptieve visie,
maar steeds ten gunste van de kwaliteit van
het leefmilieu en van de levenskwaliteit van
mensen, dieren en planten.

De RLBHG is gevestigd
in het gebouw van Brupartners  
Bischoffsheimlaan 26 - 1000 Brussel

DE  RAAD  VOOR  HET  LEEFM IL I EU  VOOR

HET  BRUSSELS  HOOFDSTEDEL I JK  GEWEST
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Overeenkomstig het besluit van 15 maart 1990 is de Raad voor het Leefmilieu samengesteld uit
31 vaste leden (en hun plaatsvervangers). Het gaat om vertegenwoordigers van verenigingen,
besturen, werkgevers, werknemers, consumenten en personen die zijn aangesteld vanwege hun
wetenschappelijke bevoegdheid in de milieuproblematiek. De huidige samenstelling van de Raad
voor het Leefmilieu is vastgelegd bij besluit van 4 maart 2021 houdende aanstelling van de leden
van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorzitter
Serge KEMPENEERS

Vicevoorzitter
/

VZW's die zich bezighouden 
met het leefmilieu

Representatieve werknemers- en
werkgeversorganisaties

Vertegenwoordiging van de
middenstand

SAMENSTELL ING

Van rechtswege lid
Christian PAQUET (BHRNB)

Effectieve leden
(5 leden)

Stéphanie D’HAENENS 
Steyn VAN ASSCHE 
Mathieu BOURGEOIS
Joëlle VAN DEN BERG 
Kelly DE LEUZE

Plaatsvervangende leden
(5 leden)

 
Maud MARSIN

Piet VAN MEERBEEK
Benjamin WILKIN

Dominique WILLEMSENS
Jo VAN CAUWENBERGE

Algemeen Christelijk Vakverbond
Algemeen Belgisch Vakverbond
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen
te Brussel 

Effectieve leden
(6 leden)

Benoit DASSY
Kobe MARTENS
Yaël HUYSE 

Laurent SCHILTZ 
Camille CALLENS
Willem VAN VEEN 

Plaatsvervangende leden
(6 leden)

 
Christina HOSSZU
Maria VERMIGLIO

Patricia DE MARCHI
 

Ischa LAMBRECHTS
Hugues KEMPENEERS

Carine LAMBERT

Inter Environnement Bruxelles
BRAL
Association pour la Promotion des Energies Renouvelables
Réseau IDée
GoodPlanet Belgium

Brusselse
besturen

Effectieve leden
(3 leden)

Mathilde BERLANGER
Pierre SERVAIS
Joëlle VANDEVOORDE

Plaatsvervangende leden
(3 leden)

 
 

Sven VERCAMMEN
Lorraine VALEMBOIS

Philippe BARETTE

Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 
(perspective.brussels)
Monumenten en Landschappen (urban.brussels)
Brussel Mobiliteit

Effectief lid
(1 lid)

Sophie HEUSKIN 

Plaatsvervangend lid
(1 lid)

 
Clarisse RAMAKERSUnion des Classes Moyennes
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Gewestelijk Agentschap 
voor Netheid

Wateroperatoren en -
actoren

Vereniging van Belgische Steden en
Gemeenten, Brusselse afdeling

Vertegenwoordigers van
verbruiksorganisaties

SAMENSTELL ING

Specialisten van
universiteiten

Effectieve leden
(3 leden)

Pierre VANDERSTRAETEN
Marie-Françoise GODART
Filip HUYGHE

Plaatsvervangende leden
(3 leden)

 
Pierre DEFOURNY

Wouter ACHTEN
Tim VAN DE VOORDE

Université catholique de Louvain
Université Libre de Bruxelles
Vrije Universiteit Brussel

Net Brussel

Effectieve leden
(2 leden)

Mathieu VREBOSCH
Olivier BOSTEELS

Plaatsvervangende leden
(2 leden)

 
Sophie STEVENS

Sophie POTAKOWSKI

Effectieve leden
(3 leden)

Philippe BOIKETE 
Jos RAYMENANTS
Grégory MATGEN

Plaatsvervangende leden
(3 leden)

 
Patrick LENAERS

Anne DELVAUX
Marie-Noëlle STASSART

Brulocalis

Effectieve leden
(2 leden)

Damien DE KEYSER
Angélique DEQUICK

Plaatsvervangende leden
(2 leden)

 
David PIREAUX

Olivier RAGOEN
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer
VIVAQUA

Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor
Consumentenorganisaties
Gezinsbond
Réseau des Consommateurs Responsables

Effectieve leden
(3 leden)

Mathilde DE BECKER
Ria KAATEE
Hélène JANE-ALUJA

Plaatsvervangende leden
(3 leden)

 
 

*Leen DE CORT
Live SCHEERLINCK

Bénédicte ALLAERT

Effectieve leden
(3 leden)

Jacques KUMMER
Cédric BERTRAND
Patrick ROOSE

Plaatsvervangende leden
(3 leden)

 
Catherine BOULAND
Luc DEBONTRIDDER

Maurice LEPONCE

Ecole de la Santé Publique
Koninklijk Meteorologisch Instituut
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Milieudeskundigen

*Leen DE CORT heeft, op 04/03/2021, Caroline SAUVEUR vervangen.



HET  TEAM

Het team van de Raad voor het Leefmilieu is
samengesteld uit de voorzitter Serge
Kempeneers en uit twee attachés van het
Secretariaat, Marie Carette en Bertrand
Ackerman. Serge Kempeneers werd aangesteld
in mei 2020, Marie Carette en Bertrand
Ackerman respectievelijk in augustus en
september 2020.

Serge Kempeneers is doctor in de
wetenschappen gespecialiseerd in stedelijke
ecologie en voormalig directeur Groene
Ruimten bij Leefmilieu Brussel. Hij biedt de
Raad voor het Leefmilieu meer dan dertig jaar
ervaring in het domein van het Brusselse
leefmilieu. Hij is tevens voorzitter van het
Wetenschappelijk Comité van het departement
Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem van
het CIVA en lid van de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie (GOC). 

Marie Carette en Bertrand Ackerman vormen
een tweetalig team dat met name belast is met
de adviesaanvragen en de website.
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MARIE CARETTE
(Attachee)

BERTRAND ACKERMAN
(Attaché)

SERGE KEMPENEERS
(Voorzitter)

Marie Carette is afgestudeerd al bachelor in
moderne talen en literatuur en master in
meertalige communicatie aan de UCL. Ze heeft
al jarenlang belangstelling voor het
milieuthema. Bertrand Ackerman ambieerde na
een bachelor in de rechten aan de UGent en
een master in overheidsmanagement aan de
KUL, een functie bij de overheid waarin hij een
rol kan vervullen in de ecologische transitie.

De Regering wil het organisatorische landschap
van de Brusselse adviesraden hervormen door
de nieuwe coördineringsopdracht van de
Brusselse adviesraden toe te vertrouwen aan
het administratieve team van Brupartners. In
een eerste stap van deze hervorming nam
Brupartners het beheer van het Secretariaat
van de Raad voor het Leefmilieu over. Het
Secretariaat van Brupartners staat dus in voor
de organisatorische, administratieve en
logistieke werking van de Raad voor het
Leefmilieu.



DE  AANVRAAG  VAN  HET  ADV I ES

VAN  DE  RAAD  VOOR  HET  LEEFM IL I EU

Uitwerking van
het voorontwerp
van ordonnantie

Advies van de
Inspecteur van
Financiën en

akkoord van de
minister van

Begroting

Eerste lezing in
de Regering

Raadpleging
van de advies-

instanties,
waaronder de

RLBHG

Tweede lezing in
de Regering

Advies van de
Raad van State

Derde lezing in
de Regering

Onderzoek en
goedkeuring in

de plenaire
vergadering van
het parlement 

Bekrachtiging en
afkondiging door

de Regering

Onderzoek en
goedkeuring in
commissie door
het parlement 

Bekendmaking in
het Belgisch
Staatsblad

Inwerking-
treding 
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Het advies van de Raad voor het Leefmilieu
over een Brusselse wetgevende of
regelgevende tekst (voorontwerp van
ordonnantie, ontwerpbesluit, enz.) wordt
gevraagd nadat de tekst in eerste lezing werd
goedgekeurd door de Regering. De Regering
moet het advies van de Raad voor het
Leefmilieu vragen over alle voorontwerpen van
ordonnantie die een impact hebben op het
milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(zie figuur 1 hieronder). Ook andere instanties,
bijvoorbeeld de Brusselse gemeenten, kunnen
advies vragen aan de Raad voor het Leefmilieu. 

De Raad voor het Leefmilieu heeft 30 dagen de
tijd om zijn advies uit te brengen. Als het
advies niet wordt uitgebracht binnen deze
termijn, dan wordt er geen rekening mee
gehouden. Na ontvangst van de bijdragen van
de leden maakt het Secretariaat van de Raad
voor het Leefmilieu een ontwerp van advies op
dat wordt besproken en goedgekeurd in de
plenaire vergadering van de Raad (zie figuur 2
op de volgende pagina).

Hoewel de leden van de Raad voor het
Leefmilieu zoveel mogelijk trachten om een
unaniem advies uit te brengen, kan het
gebeuren dat de standpunten uiteenlopen. Dat
komt onder meer door de diversiteit onder de
leden van de Raad voor het Leefmilieu. In dat
geval worden deze standpunten in het advies
vermeld in de vorm van een rapport waarin de
verschillende standpunten worden uiteen-
gezet.

Eenmaal goedgekeurd wordt het advies
overgemaakt aan de Regering. Het advies van
de Raad voor het Leefmilieu is raadgevend. De
Regering beslist of ze al dan niet of geheel of
gedeeltelijk rekening zal houden met de
opmerkingen.

Twintig werkdagen na de kennisgeving aan de
Regering publiceert het Secretariaat het advies
op de website van de Raad voor het Leefmilieu.
Onderstaand schema toont het parcours van
een wettekst (ordonnantie) vanaf de uitwerking
ervan tot de inwerkingtreding.

Figuur 1 - Parcours van een ordonnantie
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Ontvangst van de
adviesaanvraag
van de Regering

Ontvangst van
de bijdragen
van de leden

1 3 4 5 6 7

Elektronische
procedure

Voorstelling
van de

ontwerptekst
en bespreking

Uitwerking van
een ontwerp
van advies
door het
Secretariaat

Goedkeuring van
het ontwerp van
advies door de
leden

(2)

(2)

Voltooiing van
het advies en
overmaken aan
de Regering

Publicatie van
het advies op
de website van
de RLBHG

Nicolas Springael -
"Jubelpark"

De fontein van het
Jubelpark met zijn

microklimatische en
landschappelijke

effecten.

Figuur 2 - Proces van de uitwerking van een advies bij de RLBHG

DE  AANVRAAG  VAN  HET  ADV I ES

VAN  DE  RAAD  VOOR  HET  LEEFM IL I EU
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De hierna volgende adviezen zijn geordend per
onderwerp en kunnen op de website van de
Raad voor het Leefmilieu worden geraadpleegd
door te klikken op het referentienummer van
het advies.

Nicolas Springael - "Abdij Ter Kameren"
Top van de Maalbeekvallei, een historische site en beschermd park waarin ook een vermaarde

school is gevestigd. Of hoe complex en veelzijdig een stedelijke groene ruimte kan zijn.

In de eerste helft van 2020 ontving de Raad
voor het Leefmilieu adviesaanvragen die bij
gebrek aan een Voorzitter en een Secretariaat
echter niet konden worden behandeld. Sinds
de werkzaamheden werden hervat, konden de
Raad voor het Leefmilieu en het Comité van
watergebruikers dankzij het nieuwe
Secretariaat hun opdrachten opnieuw
vervullen. In 5 maanden tijd werden in 2020 in
totaal 14 adviesaanvragen door de Raad voor
het Leefmilieu behandeld en goedgekeurd. De
laatste maanden van 2020 waren bijzonder
druk vanwege de ontvangst van verschillende
adviesaanvragen die zeer belangrijk zijn voor
het leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Zeven adviesaanvragen hadden met name
betrekking op de kilometerheffing SmartMove,
de gas- en elektriciteitsordonnantie of het 5G-
net. Deze adviezen werden eind 2020
voorbereid maar pas begin 2021 definitief
goedgekeurd.

Erkenningen

A-2020-007-RLBHG
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni
1994 betreffende de algemene voorwaarden en de
procedure voor erkenning van laboratoria
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het advies in het kort
De Raad vindt het belangrijk dat de
erkenningsprocedures het voorwerp uitmaken
van een evaluatie van de kwaliteit van de
ingediende verslagen en van beslissingen tot
intrekking van erkenningen in geval van slechte
kwaliteit.

DE  ADV I EZEN  OP  AANVRAAG

VAN  DE  RAAD  VOOR  HET  LEEFM IL I EU

https://www.rlbhg.brussels/a-2020-007-nl/
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Water

A-2020-014-RLBHG
Ontwerp van besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot declassering van
een gedeelte van de onbevaarbare
waterloop van tweede categorie nr. 1.015           
 «  Linkebeek (Verrewinkelbeek) »

Het advies in het kort
De Raad hoopt dat het perceel in kwestie niet
volledig en/of op onomkeerbare wijze
waterondoorlatend zal worden gemaakt en dat
elke wijziging op harmonische wijze in het
landschap geïntegreerd zal zijn. 

Economie

A-2020-001-RLBHG
Heropstart- en herontwikkelingsplan naar
aanleiding van de COVID-19-crisis

Het advies in het kort
De Raad is voorstander van een
ecosystemische visie van het relance- en
herontwikkelingsplan en steunt de wil van de
Regering om economische relance en
ecologische transitie met elkaar te combineren.

A-2020-002-RLBHG
Strategie voor de investering van de
Europese fondsen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (EFRO)

Het advies in het kort
De Raad steunt de initiatieven van de Regering
zoals digitalisering, schone en rechtvaardige
energietransitie, circulaire economie en
aanpassing aan de klimaatverandering.

Klimaat

A-2020-005-RLBHG
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de
ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het
Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing alsook van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle (ook
voorontwerp van klimaatordonnantie genoemd)

Het advies in het kort
De Raad ondersteunt de beslissing om een
onafhankelijk Comité van klimaatexperten op
te richten bij de Raad voor het Leefmilieu. Hij is
bovendien blij met de verhoging van de
ambities van de ordonnantie die bijdraagt tot
de ontwikkeling van een efficiënt Brussels
klimaatbeleid.

A-2020-009-RLBHG
Voorontwerp van ordonnantie houdende
instemming met het Samenwerkingsakkoord van
xx/xx/2020 tussen de Federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het
samenwerkingsakkoord van 2 september 2013
tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest betreffende het opnemen van
luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de
handel in broeikasgasemissierechten binnen
de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn
2008/101/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 19 november 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook
luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling
voor de handel in broeikasgasemissierechten
binnen de Gemeenschap

Het advies in het kort
De Raad neemt akte van de voor advies
voorgelegde tekst en formuleert geen
commentaar.

DE  ADV I EZEN  OP  AANVRAAG

VAN  DE  RAAD  VOOR  HET  LEEFM IL I EU

https://www.rlbhg.brussels/a-2020-014-nl/
https://www.rlbhg.brussels/a-2020-001-nl/
https://www.rlbhg.brussels/a-2020-002-nl/
https://www.rlbhg.brussels/a-2020-005-nl/
https://www.rlbhg.brussels/a-2020-009-nl/


15

Mobiliteit

A-2020-004-RLBHG
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van XX/XX/2020 tot vaststelling van de algemene
uitbatingsvoorwaarden van toepassing op
parkings

Het advies in het kort
De Raad ondersteunt de elektrificatie van het
autopark maar benadrukt dat meer ruimte
moet worden voorzien voor fietsparkings en
formuleert enkele technische beschouwingen.

A-2020-011-RLBHG
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van
het ministerieel besluit van 24 juli 2008 tot
vaststelling van de regels voor berekening van de
transmissieverliezen

Het advies in het kort
De Raad stelt voor om in de berekeningsregels
een criterium op te nemen betreffende de
kwaliteit en het ecologische karakter van de
materialen.

A-2020-010-RLBHG
Ontwerp van ministerieel besluit houdende
uitvoering van bijlagen XXI en XXII van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21
december 2007 tot vaststelling van de eisen op het
vlak van de energieprestatie en het
binnenklimaat van gebouwen en houdende
uitvoering van het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot
vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig
zijn voor het berekenen van de energieprestatie
van de EPB-eenheden en houdende wijziging van
meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie
van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek
van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Het advies in het kort
De Raad stelt voor om in de richtlijnen een
criterium op te nemen betreffende de kwaliteit
en het ecologische karakter van de materialen.

Energie

A-2020-003-RLBHG
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de
organisatie van de thermische energienetten
en het meten van het verbruik van thermische
energie int het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het advies in het kort
De stedelijke verwarmingsnetten zijn in het
Gewest nog weinig ontwikkeld. De Raad
moedigt de installatie van nieuwe stedelijke
systemen voor het ontwerp van warmtenetten
aan.

A-2020-006-RLBHG
Circular Regulation Deal (CiRèDe) –
Uitvoeringsplan 2020

Het advies in het kort
De Raad steunt de opheffing van de juridisch-
administratieve hindernissen die de CiReDe
heeft bepaald en die een positieve impact zal
hebben op de transitie naar een meer
circulaire economie in Brussel.

A-2020-012-RLBHG
Circular Regulation Deal (CiReDe) –
Ontwerpwerkprogramma 2020-2021

Het advies in het kort
De Raad onderstreept het belang om recyclage
als een tijdelijk middel te zien om de
geproduceerde afvalstromen te beperken, en
niet als een oplossing voor deze globale
problematiek. De Raad is voorstander van een
ecosystemische visie van het beheer van de
afvalstromen.

Het CiReDe-platform is een middel om de
technisch-administratieve hindernissen voor
de ontwikkeling van de circulaire
economie in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te identificeren.

DE  ADV I EZEN  OP  AANVRAAG

VAN  DE  RAAD  VOOR  HET  LEEFM IL I EU

https://www.rlbhg.brussels/a-2020-004-nl/
https://www.rlbhg.brussels/a-2020-011-nl/
https://www.rlbhg.brussels/a-2020-010-nl/
https://www.rlbhg.brussels/a-2020-003-nl/
https://www.rlbhg.brussels/a-2020-006-nl/
https://www.rlbhg.brussels/a-2020-012-nl/
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Nicolas Springael - "Park van Brussel"
Het park van Brussel, 
een stiltegebied voor 

het plan QUIET.BRUSSELS.

Dierenbescherming

A-2020-013-RLBHG
Voorontwerp van ordonnantie houdende
instemming met het Protocol tot wijziging van de
Benelux-overeenkomst op het gebied van jacht en
de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17
februari 2016 

Het advies in het kort
De Raad pleit voor een betere regulering van
de populaties van wild- en invasieve soorten
die de schade aan de biodiversiteit sterk zou
verminderen.

Bodemverontreiniging

A-2020-008-RLBHG
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de erkenning van de
bodemverontreinigingsdeskundigen en de
registratie van de bodemsaneringsaannemers

Het advies in het kort
De Raad moedigt de administratieve
vereenvoudiging van de erkenningsprocedures
aan, maar heeft vragen bij het ontbreken van
enige vereiste op het vlak van deskundigheid
voor de erkenning van aannemers in
bodemsanering.

DE  ADV I EZEN  OP  AANVRAAG

VAN  DE  RAAD  VOOR  HET  LEEFM IL I EU

https://www.rlbhg.brussels/a-2020-013-nl/
https://www.rlbhg.brussels/a-2020-008-nl/


DE  RAAD  VOOR  HET  LEEFM IL I EU

EN  ANDERE  ADV I ESORGANEN

In dit kader werden er onder meer contacten
gelegd met Brupartners, de Raad van
gebruikers van elektriciteit en gas, het Comité
van watergebruikers (CWG), de Brusselse Hoge
Raad voor Natuurbehoud (BHRNB), de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC),
de Koninklijke Commissie van Monumenten en
Landschappen (KCML) en de Gewestelijke
Mobiliteitscommissie (GMC).

De Raad voor het Leefmilieu is ook
waarnemend lid van de Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling (FRDO). In die context
vinden er uitwisselingen plaats en wordt er
samengewerkt met gelijkwaardige instanties in
de andere gewesten: de Minaraad in
Vlaanderen, de Conseil économique, social et
environnemental in Wallonië (CESE Wallonie)
en de Conseil Wallon de l'Environnement pour
le Développement Durable (CWEDD).

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden
verschillende adviesraden opgericht om advies
te geven aan de Regering. 

Elke adviesraad is bevoegd voor een of
meerdere specifieke thema's zoals leefmilieu,
huisvesting, mobiliteit, enz. In die zin beschikt
hij over specialisten van verschillende
horizonten (academici, technici, besturen,
verenigingen, sociale gespreks-partners, enz.).

De Raad voor het Leefmilieu heeft de ambitie
om regelmatig samen te werken met andere
adviesraden en andere instanties van het
Brussels Gewest, met het doel om informatie
en ideeën uit te wisselen, gezamenlijke
adviezen op te stellen en gezamenlijke
evenementen te organiseren zoals colloquia,
onlineconferenties, enz.

BHRNB
Brusselse Hoge Raad
voor Natuurbehoud

GMC
Gewestelijke

Mobiliteitscommissie

RLBHG
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https://www.minaraad.be/


HET  COM ITÉ  VAN  WATERGEBRU IKERS

De verschillende economische sectoren
dragen bij tot de kosten van de
waterdiensten, met naleving van het
beginsel dat de vervuiler betaalt;
De prijsstructuur van water moet aan
iedereen toegang verzekeren tot het water
dat nodig is voor de gezondheid, de
hygiëne en de menselijke waardigheid;

Het Comité van watergebruikers brengt, op
eigen initiatief of op verzoek van de Regering of
de minister, een gemotiveerd advies uit over
alle kwesties die betrekking hebben op het
waterbeleid. 

Bovendien dient het verplicht een gemotiveerd
advies uit te brengen in het kader van de
procedure tot goedkeuring van de wijzigingen
van de waterprijs. Het ziet er daarbij op toe dat
bij de evolutie van deze prijs rekening wordt
gehouden met de reële kostprijs van het water
en met de criteria en beginselen van een kader
voor het waterbeleid:

Met het oog op een gecoördineerd en
efficiënt waterbeleid voor de hoofdstad
besloot de Brusselse Regering om de
coördinatie van de openbaredienst-
opdrachten die worden vervuld door de
verschillende actoren van de watersector
optimaal te organiseren. In dat opzicht
werd bij besluit van 24 april 2014 van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot
coördinatie van de openbaredienst-
opdrachten van de operatoren en
actoren bij de uitvoering van het
waterbeleid, het Comité van water-
gebruikers opgericht.
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ASBL logement pour tous
Marc BURKENS 
Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water
Marie HANSE
Centre d’action globale pour les familles
Marie-Noëlle DE DECKER 
Vzw Coördinatie Zenne
Sophie VANDERSCHUEREN 
Syndicaat van eigenaars en mede-eigenaars
Jean-Pierre NEMERY DE BELLEVAUX

De tariefstructuur spoort de eindgebruikers
aan om zich op een milieubewuste manier
te gedragen;
De huishoudelijke tarifering houdt rekening
met het aantal personen waaruit het
huishouden bestaat;
De prijs en kostprijs van het water mogen
geen onderscheid maken op basis van de
geografische ligging van de eindgebruiker. 

Het advies van het Comité moet ook worden
gevraagd wanneer maatregelen voor de
bescherming van het grondwater (met het oog
op het eventuele hergebruik ervan in de
voedingssector en in de huishoudens) worden
genomen. Deze bevoegdheid om advies uit te
brengen betreft ook de modaliteiten van de
vergunningsaanvragen bij alle interventies die
het grondwater kunnen beïnvloeden. Deze
taken van het Comité waren vroeger
toegewezen aan de Hoge Raad voor de
Waterleidingen.

Het Comité van watergebruikers was op 31
december 2020 samengesteld uit de 62 leden
van de Raad voor het Leefmilieu plus 5
bijkomende personen uit verschillende
categorieën van watergebruikers:

https://logementpourtous.be/
https://www.socialenergie.be/fr/qui-sommes-nous/la-coordination-gaz-electricite-eau-bruxelles-cgee/
https://www.casgpourlesfamilles.be/
https://www.coordinationsenne.be/fr/index.php
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Eenmaal goedgekeurd wordt het advies
overgemaakt aan BRUGEL. Het advies van het
Comité van watergebruikers is raadgevend.
BRUGEL beslist of het al dan niet of geheel of
gedeeltelijk rekening zal houden met de
opmerkingen. In 2020 heeft het Comité van
watergebruikers een advies uitgebracht:

Nicolas Springael "Vijvers van Elsene"
De vijvers van Elsene, overblijfselen van de

Maalbeekvallei en een belangrijke schakel in het
groene en blauwe netwerk.

Het Comité van watergebruikers heeft
eveneens 30 dagen de tijd om een advies uit te
brengen. Als het advies niet wordt uitgebracht
binnen deze termijn, dan wordt er geen
rekening mee gehouden. Om zijn opdrachten
te vervullen, kan het Comité van
watergebruikers zich door om het even welke
dienst, openbare instelling, instantie of
onderneming die openbaredienstopdrachten
vervult in verband met de productie,
voorziening, verzameling of behandeling van
water elk boekhoudkundig document laten
voorleggen, of elke inlichting of elk rapport dat
onder zijn bevoegdheid ressorteert met de
toestemming van de betrokken openbare
instelling, instantie of onderneming. 

Na ontvangst van de bijdragen van de leden
maakt het Secretariaat van het Comité van
watergebruikers een ontwerp van advies op
dat wordt besproken en goedgekeurd in de
plenaire vergadering.

A-2020-001-CWG
Aanvragen van BRUGEL tot indexering van de
tarieven VIVAQUA en de BMWB op 1 januari 2021

Het advies in het kort
Het Comité moedigt een ruimere bezinning
over de tariefstructuur van het water voor
huishoudelijk gebruik aan, vooral op het vlak
van recuperatie van de saneringskosten in
verhouding tot het verbruik. Hij wijst ook op
het belang van voorspelbaarheid van de
kosten voor tal van huishoudens.

BRUGEL is de regulerende Brusselse
overheid in de domeinen elektriciteit, gas en
controle van de waterprijs.

HET  COM ITÉ  VAN  WATERGEBRU IKERS

https://www.rlbhg.brussels/a-2020-001-cwg-nl/
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BESCHOUWINGEN

De Raad voor het Leefmilieu koestert de
ambitie om zijn plaats te bevestigen als
essentieel orgaan bij de uitwerking van het
milieubeleid van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Na de hervatting van de activiteiten
van de Raad heeft hij in enkele maanden tijd
op verzoek van de Regering advies uitgebracht
over zeer gevarieerde milieuthema's.

De grote kracht van de Raad voor het
Leefmilieu blijft de grote diversiteit onder de
leden die het mogelijk maakt om verschillende
standpunten te verenigen en zeer verrijkende
denkpistes uit te wisselen bij de opmaak van
de adviezen. 

Ondanks de gezondheidscrisis die de
gewoonten en de werkmethodes van de Raad
voor het Leefmilieu aanzienlijk heeft
omgegooid, is hij erin geslaagd om zijn
opdrachten te vervullen. Het gebrek aan echte,
menselijke contacten tijdens de video-
conferentievergaderingen heeft de Raad niet
verhinderd om samen te werken met andere
adviesinstanties. Het organiseren van
gezamenlijke vergaderingen met andere
Brusselse raden resulteerde in tijdwinst en in
meer efficiëntie.

Uit de verschillende adviezen die in 2020
konden worden overgemaakt aan de Regering,
kunnen we bepaalde tendensen afleiden. De
Raad voor het Leefmilieu moedigt bijvoorbeeld
de circulaire economie aan en een beter
beheer van de grondstoffenstromen. Dat is
belangrijk bij de analyse van de verschillende
projecten om de milieuprestaties van de stad
te verbeteren. Hij ondersteunt de transitie
naar een meer duurzame mobiliteit en
benadrukt het belang om voldoende en
efficiënte alternatieve vervoerswijzen ter
beschikking te stellen. Hij evalueert de impact
en de kosten van het beheer van de
milieuhulpbronnen op een globale en
coherente manier.

De Raad voor het Leefmilieu stelt zich tot doel
om deze standpunten in de toekomst te
ontwikkelen en verder uit te werken via
adviezen die hij zal uitbrengen op eigen
initiatief. Hij wil immers verder gaan en zich
proactief opstellen zodat de Regering kennis
kan nemen van de standpunten van de leden
van de Raad voor het Leefmilieu over
belangrijke thema's in het kader van de
ecologische transitie. 

De Raad voor het Leefmilieu zal op eigen
initiatief adviezen uitbrengen over
onderwerpen die nog te weinig of helemaal
niet worden behandeld door de Regering. Het
is immers van essentieel belang om te
anticiperen op de grote uitdagingen die een
impact hebben op de milieukwesties in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (het stedelijk
microklimaat, het klimaatcomfort, de
bodemkwaliteit enz.). In die zin wenst de Raad
bijkomende denkpistes voor te stellen met het
doel om adequate beleidslijnen uit te werken
voor het leefmilieu, maar ook voor de
inwoners van de stad. 

Om zijn rol als Brussels adviesorgaan bevoegd
voor milieukwesties ten volle te kunnen
vervullen, wil de Raad voor het Leefmilieu tot
slot ook een efficiënte externe
communicatiestrategie ontwikkelen. Door
regelmatig van gedachten te wisselen met
andere adviesinstanties en gezamenlijke
evenementen en werkzaamheden te
organiseren rond verschillende milieuthema's
zal de Raad bovendien ook zijn eigen
denkpistes kunnen verrijken. Er zullen in dit
opzicht contacten worden gelegd met
besturen zoals Leefmilieu Brussel.

De Raad voor het Leefmilieu sluit dit op zijn
zachtst gezegd bewogen jaar dus af met
positieve vooruitzichten. De Raad heeft voor
2021 een hele reeks projecten op het
programma staan.
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LEX ICON

RLBHG

BMWB

BHRNB

EFRO

FRDO

GMC

CWG

KCML

CWEDD

CESE Wallonie

GOC

CiReDe

MINARAAD

Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Gewestelijke Mobiliteitscommissie

Comité van watergebruikers

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable 

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie

Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Circular Regulation Deal

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

CIVA

VUB

KUL

UCL

EPB

Vrije Universiteit Brussel

Université catholique de Louvain

Energieprestatie van gebouwen

Katholieke Universiteit Leuven

Internationaal Centrum voor Stad, Architectuur en Landschap

BRAL Stadsbeweging voor Brussel

BRUGEL
Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van
de waterprijs

http://bmwb.be/fr/qui_index_fr.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/


Nicolas Springael - "Station van Schaarbeek"
Modal shift in het station van Schaarbeek.
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