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DE VRIJBLIJVENDE HULPMIDDELEN VOOR 
ONDERNEMINGEN 

Hulpmiddelen die Leefmilieu Brussel verspreidt voor ondernemingen in de brede zin : 
privé-, openbaar, verenigingen of non-profitsector,… 

 
Vooraleer u begint aan vrijwillige milieuacties raden we u aan om na te gaan of uw bedrijf in 
regel is met de opgelegde wettelijke verplichtingen  : verkrijgen van een milieuvergunning  
voor de ingedeelde inrichtingen op de bedrijfslocatie, realiseren van een bedrijfsvervoerplan   
(indien > 200 personen op de locatie), naleven van de verplichtingen inzake bodem, afval, … 
Deze reglementeringen hoeft men niet te zien als een loutere administratieve verplichting, maar 
eerder als een manier om in ons Gewest beter het samengaan te organiseren van bedrijfs-, 
handels-, kantoor-, ambachtelijke en woonzones. Hun rol bestaat erin u de richtlijnen te geven 
voor een milieuvriendelijk bedrijfsbeheer met oog voor de levenskwaliteit. 
Leefmilieu Brussel is de partner van de bedrijven  en helpt hen om, de verplichtingen inzake 
het leefmilieu indachtig, de economische activiteit van het Gewest uit te bouwen. Wij 
onderzoeken en beheren de vergunningsdossiers en de milieuvergunningen, staan in voor de 
controle en het toezicht op de activiteiten. We voeren tegelijkertijd informatieve en adviserende 
acties naar de bedrijven en ondersteunen eveneens de vrijwillige acties van deze bedrijven. 
Hieronder vindt u een waaier van hulpmiddelen die Leefmilieu Brussel u aanbiedt. 

 
 
ECOMANAGEMENT : HET LABEL “ECODYNAMISCHE ONDERNEMIN G” 

Het label “Ecodynamische onderneming” is een officiële erkenning van het goede milieubeheer 
van uw onderneming en helpt u uw inspanningen ter zake te structureren, te plannen en te 
meten. Het beloont uw dynamisme op milieuvlak en de vooruitgang die u boekt op het gebied 
van afvalbeheer, energieverbruik, beheer van uw verplaatsingen en rationele verbruik van 
grondstoffen. Het label stimuleert en vergemakkelijkt de invoering van internationaal erkend 
milieumanagementsystemen, zoals aanbevolen door de ISO 14001-norm of de Europese 
EMAS-verordening.  
 
De procedure voor het verkrijgen van het label is kosteloos , verloopt stapsgewijs (1, 2 of 3 
sterren)  en gebeurt met begeleiding . De integratie van het leefmilieu in het algemene beheer 
van een onderneming helpt niet alleen besparen… meer nog, het leidt ook tot 
concurrentievoordeel en tot een sterker marktimago. Door nog verder te gaan dan de 
verplichtingen van de milieuwetgeving en door te kiezen voor een dynamisch 
verbeteringsproces, verbetert de onderneming haar interne organisatie, terwijl tegelijkertijd haar 
personeel voor een milieubewuste houding wordt gemotiveerd. 
Dit Brusselse label richt zich tot elke onderneming in de ruimste betekenis van het wo ord : 
groot of klein, privaat of openbaar, vereniging of non-profitorganisatie, wat ook het 
activiteitendomein is… voor zover de vestiging waarvoor ze zich kandidaat stelt, gelegen is in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Publicaties : 
- Gids van milieupraktijken in de onderneming (2009) 
- Voorbeelden van eco-efficiëntie : economisch efficiënte milieuacties (2006)  
Voor meer info : 
- Nuttige documenten om mee te doen aan het label « Ecodynamische onderneming », en lijst 
van de gelabelde ondernemingen :  www.leefmilieubrussel.be/ecomanagement   
- E-mail adres : ecodyn@ibgebim.be 
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HULPMIDDELEN PER THEMA 

De verschillende thematische hulpmiddelen die hieronder aan bod komen, kan men op de 
website van Leefmilieu Brussel downloaden : 

www.leefmilieubrussel.be > professionelen > thema’s 
Op deze pagina’s vindt u eveneens heel wat informatie en praktische handleidingen die hier niet 
vermeld worden. 
 
1. GELUID 

Publicaties  :  
- Handleiding goede praktijken en beste beschikbare technologieën (2009) 
- Vademecum voor wegverkeerslawaai – Hoofdstuk 10 : De akoestische studie in het 
urbanisme en architectuur (2005).  
 
2. AFVAL 

Beschikbare tools in het kader van de Europese Week  van de Afvalvermindering: elk jaar 
in de herfst heeft deze Europese week het doel zo veel mogelijk actoren –over heel Europa- te 
mobiliseren bij duurzame acties voor afvalvermindering.  
 
Papieraudit: online zelfdiagnosetool met de bedoeling een globaal en gedetailleerd zicht te 
krijgen op het papierverbruik, zich te vergelijken met de andere Brusselse instellingen en zijn 
papierbesparingspotentieel te bepalen, www.leefmilieubrussel.be/audit_papier/. 
 
Hulpmiddelen bij het implementeren van een actiepla n voor minder papierverbruik : 
vademecum, affiches, stickers, adviesschermen en infofiches. 
 
Publicaties :  
- Vademecum “Acties voor het verminderen van papierverbruik op het niveau van de 
onderneming” 
- Gids voor het beheer van bouw- en sloopafval (2009) 
- Infofiche "De werven voor de verwijdering van asbest" 
 
3. ECOCONSTRUCTIE 

Green Building Brussels : Deze Excel-tabel werd ontwikkeld om de specifieke 
milieukenmerken van een groot gebouw te objectiveren, en baseert zich hierbij op kwantitatieve 
informatie, alsook op een beschrijving van het gebouw en zijn werking. Met de tool kan men het 
gebouw op 5 thema’s evalueren: comfort en gezondheid, energie, materialen, constructie en 
milieu, water, beheer en effecten tijdens gebruik. 
 
Tool en informatiefiches met betrekking tot het beh eer van regenwater op het eigen 
perceel : interactieve tool die de bouwheren en de ontwerpers helpt bij het kiezen van 
apparatuur voor regenwaterbeheer.  
 
Cluster Eco-build : Leefmilieu Brussel en het Brusselse Agentschap voor de Onderneming 
hebben samen een vereniging van vakmensen uit de ecobouwsector opgericht, de cluster Eco-
Build. Het platform heeft als doel de samenwerking en synergie tussen de leden te bevorderen 
en is een belangrijk aanspreekpunt en informatiebron voor particuliere en publieke 
opdrachtgevers die op zoek zijn naar een architect, bouwbedrijf of leverancier. Voor meer info: 
www.ecobuildinbrussels.be 
 
Publicaties :  
- Praktische gids voor het duurzaam bouwen en renoveren van kleine gebouwen (<1000m²) 
(2007) 
- Adviesgids voor het energiebewust en duurzaam ontwerp van collectieve huisvesting (2006) : 
een bestaande versie voor de beheerders en een andere voor de ontwerpers. 
 
Facilitatoren : 
- De facilitator ecoconstructie staat ten dienste van alle professionelen met een bouw- of 
renovatieproject waarvoor ecologische ondersteuning nuttig kan zijn, en dit ongeacht het 
vorderingsstadium van het project (0800/85.775 - fac.eco@ibgebim.be) 
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- De facilitator duurzame wijken ondersteunt projectontwikkelaars en architecten op een 
transversale manier bij het ontwerpen van grote bouwprojecten en duurzame 
buurten (0800/85.775 – fac.qdw@ibgebim.be) 
 
4. ECONOMIE EN TEWERKSTELLING 

Hulpmiddelen voor de duurzame begeleiding van de on dernemingen: U vindt er de uitleg 
over wat een model inzake duurzaamheid inhoudt, een model dat overigens aan de hand van 
concrete voorbeelden wordt geïllustreerd. Deze gids heeft als doel u te helpen bij het opstarten 
van de eerste fasen inzake een duurzame strategie. 
Leefmilieu Brussel heeft een methodologie uitgewerkt en getest, the Natural step, om het 
strategische beleid van uw onderneming af te stemmen op duurzaamheid. Door deze werkwijze 
aan te nemen zal u het leefmilieu kunnen opvatten als een economische opportuniteit en een 
bron van voordelen, eerder dan als een rem op uw ontwikkeling. 
 
5. ENERGIE 

Energiepremies : Er bestaan tal van premies voor energie-investeringen. Voor ecologische 
bouwmaterialen worden er trouwens grotere premies uitgeloofd.  
 
P.L.A.G.E. (Plannen voor Lokale Actie voor het Gebr uik van Energie) : Leefmilieu Brussel 
heeft verschillende projectoproepen gelanceerd voor het ontwikkelen van P.L.A.G.E. Begin 
2010 spannen 15 gemeenten, 2 collectieve huisvestingsmaatschappijen, 5 ziekenhuizen en de 
netten van het leerplichtonderwijs zich in voor de verwezenlijking van dergelijke projecten en dit 
gedurende 3 à 4 jaar. 
Een P.L.A.G.E. moet in de eerste plaats zorgen voor een energiekadaster van het hele 
gebouwenpark. Dit kadaster zal vervolgens als basis dienen voor de uitwerking van een 
actieplan. De uitvoering van dit actieplan zal gepaard gaan met de follow-up van de evolutie van 
het energieverbruik van het patrimonium.  
 
Voorbeeldgebouwen: Sinds 2007 organiseert het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest jaarlijks 
een wedstrijd met het oog op de promotie en waardering van de bouw en/of renovatie van 
voorbeeldprojecten. Het doel van deze wedstrijd is om aan te tonen dat het mogelijk is om 
hierbij zeer hoge milieuprestaties te halen. In het kader van deze wedstrijd wordt er een 
jaarlijkse enveloppe van enkele miljoenen euro’s voorzien die wordt verdeeld over de meest 
belovende projecten. 
 
Alter-Clim software : Alter-Clim laat u toe de energieprestaties en het comfort in uw tertiaire 
lokalen te beoordelen voor diverse types van passieve koeling. 
 
Energiefacilitatoren : Leefmilieu Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een 
netwerk van energie-experts op touw gezet om u te helpen om de energieprestatie van uw 
gebouwen te verbeteren en zo energie te besparen en CO2-uitstoot te beperken. 
Deze energiespecialisten geven u een gratis staaltje van hun expertise en hun advies en staan 
u neutraal en onafhankelijk bij in de realisatie van uw REG- en hernieuwbare-energieprojecten. 
Voor de bedrijven met een energiebesparend project voor hun gebouw organiseren de 
facilitatoren ook een wedstrijd met gratis haalbaarheidsstudies en audits als prijs. 
Een enkel telefoonnummer : 0800/85.775 
 
Publicaties  : 
- Vademecum REG : voor collectieve huisvesting / voor de tertiaire sector 
- Cd-rom Energie + 
- Energiebesparing : volledig rapport en synthese 
- De auditchecklist en bestek REG-onderhoud voor de tertiaire sector  
- Standaardbestekken 
- EPB-regelgeving. 
 
6. MOBILITEIT 

Publicaties : 
- Bedrijfsvervoerplannen – de maatregelen voor een actieplan (2006) : brochure met tips om 
vrijwillige maatregelen door te voeren voor minder impact van uw bedrijfsverkeer op het 
leefmilieu. 
- De bereikbaarheid van grote evenementen verbeteren (2008) 
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- Gratis driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief 
 
7. BODEM EN GROENE RUIMTEN 

Brussels Greenfields : Brussels Greenfields heeft de bedoeling verontreinigde terreinen rond 
de kanaalzone (Prioritaire Interventiezone) te saneren, telkens wanneer er economische 
projecten komen die de zone met de creatie van economische activiteit en werkgelegenheid 
nieuw leven inblazen. In ruil ontvangen de projectbeheerders toelages om de terreinen te 
saneren en een geïntegreerde begeleiding van verscheidene Brusselse instellingen voor het 
saneren en het lanceren van de economische activiteiten. Dit project werd mogelijk gemaakt 
dankzij een cofinanciering van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Premies : aan bepaalde voorwaarden kunnen natuurlijke of rechtspersonen een premie krijgen 
voor het realiseren van een verkennend of een gedetailleerd bodemonderzoek of een 
risicostudie. Voor de benzinestations werd er bovendien een speciaal fonds opgericht (Bofas). 
 
Publicaties : 
- Ondernemingen en milieubeheer – Beheer van de niet-bebouwde, grijze en groene ruimten 
(2003) : op vraag te verkrijgen op het algemene telefoonnummer 
 
 

REGELMATIGE INFORMATIE  

U kan zich gratis abonneren op de tijdschriften en de nieuwsbrieven in verband met het 
leefmilieu : 
- Leefmilieu Brussel News : uw bedrijf is gebonden aan de milieuwetgeving? Lees dan het 

laatste nieuws hierover in onze nieuwsbrief Leefmilieu Brussel News, en ontdek 
tegelijkertijd hoe we u kunnen steunen in uw inspanningen om het milieu te sparen. Deze 
nieuwsbrief schuiven we elke drie maanden gratis in uw brievenbus.  

- E-News voor professionelen : bent u beroepsmatig geïnteresseerd in het leefmilieu? Met 
deze gratis digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de Brusselse actualiteit op dat vlak: 
opleidingen, regelgeving, seminaries, speciale acties, nieuwe hulpmiddelen… 

 
 

SEMINARIES, COLLOQUIA EN INFORMATIEVE RONDLEIDINGEN  

De agenda van Leefmilieu Brussel zit boordevol seminaries, op- en rondleidingen in verband 
met de verschillende milieuthema’s. Deze agenda wordt regelmatig bijgewerkt. We sporen u 
dan ook aan om er vaak een kijkje in te nemen ! 
www.leefmilieubrussel.be > Seminaries en opleidingen. 
 
 
 
 

 


