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Te onthouden: 

- Er werd nagedacht over de vraag of één enkele actor verantwoordelijk zou moeten zijn voor 

het opstellen van de inventaris, dan wel of er meerdere deskundigen bij betrokken zouden 

moeten worden. De conclusie wees op een diversificatie van de benaderingen afhankelijk van 

het type project (één contactpersoon die door verschillende deskundigen is opgeleid om de 

inventarisatie uit te voeren of een team van deskundigen).  

- Vandaag de dag is er een moeilijkheid om de verschillende inventarissen met elkaar te 

correleren, de inventaris voor hergebruik moet eerder in het proces, in de ontwerpfase, 

worden geïntegreerd. 

- Gemeenschappelijke template voor het uitvoeren van inventarisaties, maar niet vast en 

modulair afhankelijk van het project, met de mogelijkheid om de benodigde opslagruimtes aan 

te geven. 

- Er wordt gewerkt aan een protocol met de andere gewesten en aan de coherentie met de tools 

van de andere gewesten. 

- Alle inventarissen moeten op één enkel platform worden gebundeld (bijvoorbeeld: Superuse). 

- Gebrek aan opslagruimte voor materialen is een belemmering voor hergebruik. Opslag vereist 

ook veel beheer, het heeft een aanzienlijke kostprijs, het risico bestaat dat er veel afval 

ontstaat als de opgeslagen materialen niet worden hergebruikt en de moeilijkheid ligt ook in 

de synchronisatie van vraag en aanbod.   
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Aanwezig:  
Morgane Deweerdt (WTCB), Nicolas Scherrier (Leefmilieu Brussel), Marilyn Mertens (Leefmilieu 
Brussel), Anne-Sophie Hallet (BAM Galère), Céline Bietlot (Beliris), Carole Simons (BESIX), Caroline 
Morizur (vzw La Rue), Charline Langerock (Cenergie), Clémence Poinsot (Clémence Poinsot), Corinne 
Bernair (Leefmilieu Brussel), Emilie Gobbo (Leefmilieu Brussel), Eric Schroeder (vzw Ressources), 
François-Régis Mougel (Un toit pour tous), Felix Aerts (In Limbo), Guillaume Amand (Homegrade) , 
Jerôme Lescrinier (Will Be Back), Johannes Makkink (ULB – student), Lara Perez Duenas (CBB-H), Sophie 
Bronchart (Leefmilieu Brussel), Victor Ooghe (ULB/VUB), Nicolas Smets (BatiTerre), Elien Pagnaer (CBB-
H), Alexia Meulders (CBB-H). 
 

Forumleidster: Alexia Meulders (CBB-H) 
Moderatrice: Morgane Deweerdt (WTCB) 

Verslaggeefster: Lara Perez Duenas (CBB-H) 
 

 

Afwezig met kennisgeving: Dominique Nicaise (WTCB). 

 

Plaats: online, ZOOM-platform 

 

Bijlage bij deze notulen: powerpointpresentatie(s) 

 

Doel van de vergadering 
Het doel is te begrijpen waar de actoren in de bouwsector zich bevinden bij de implementatie van 
hergebruiksinventarisaties in hun project, de obstakels en verwachtingen te begrijpen en de plaats van 
deze inventaris voor hergebruik in het kader van afvalinventarisaties te definiëren. 
 

Agenda: 
- Verslag over de huidige politieke en sectorale context.  
- Evaluatie van het afvalbeheerplan en de vooruitgang van dit jaar. 
- Melding maken van de handleiding van het Interreg FCRBE-project over inventarisaties. 
- Een open debat op gang brengen over de integratie van de inventaris met het oog op 

hergebruik van bouwelementen in de pre-sloopinventarisatie. 
 

Notulen vergadering 
 

Deel 1: Theorie (9.30 u tot 10.30 u) 
1. Inleiding: Marilyn Mertens (Leefmilieu Brussel) 

 
Marilyn Mertens noemde het Interreg FCRBE-project – Facilitating the Circulation of Reclaimed 
Building Elements, maakte een analyse van de context van het algemene pre-sloopbeheer in Brussel 
en ontwikkelde een Europese aanpak voor het aanbevelen van hergebruikinventarisaties. 
 

2. Voorstelling Afvalbeheerplan: Nicolas Scherrier (Leefmilieu Brussel – departement Afval) 
 
Nicolas Scherrier gaf een overzicht van het Afvalbeheerplan, dat gericht is op het werken aan de 
traceerbaarheid van afval. 
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1. Identificeren van gevaarlijk afval  
 

Bestuderen van ontmantelingsprotocol en 
gerecycleerde granulaten 

2. Speuren naar hergebruikspotentieel  
 

FCRBE-handleiding over de inventarisaties 
met het oog op hergebruik 

3. Terugwinnen voor recyclagepotentieel 
 

Bestuderen van ontmantelingsprotocol en 
gerecycleerde granulaten 
 

 
NB: Voorheen Sorteerprotocol genoemd, dat is sinds kort het volgende geworden: 
Ontmantelingsprotocol en gerecycleerde granulaten. 
 

3. FCRBE-handleiding: Morgane Deweerdt (WTCB) 
 
Feedback op de Interreg FCRBE-handleiding over inventarisatie met het oog op hergebruik: 

- Tot wie is ze gericht? 
- Wanneer te gebruiken? 
- Waarom? 
- Welke ambities?  
- Hoe? 

 

Deel 2: Hergebruiksinventaris versus Pre-sloopinventaris:  Morgane Deweerdt (WTCB) 
 
De discussie werd geleid en gemodereerd door Morgane Deweerdt (WTCB). Morgane gebruikte de Poll 
Everywhere tool om de interactiviteit te waarborgen. De discussie werd verdeeld in 6 
meerkeuzevragen met de mogelijkheid om een antwoord toe te voegen. Hier zijn de verschillende 
vragen die werden gesteld en de discussie die daaruit voortvloeide:  
 

1. Wie moet al deze inventarisaties opmaken? Een of meer actoren? Welke 
verantwoordelijkheid?  

Wat betreft het uitvoeren van de inventarisaties en de verantwoordelijkheid van een of meer actoren 

om deze taak uit te voeren, leidde de discussie naar een diversificatie van de benaderingen afhankelijk 

van het type project (één contactpersoon die door meerdere deskundigen is opgeleid om de 

inventarisatie uit te voeren/een team van deskundigen). 

 
2. Welke structuur voor al deze inventarisaties? Welke plaats voor de hergebruiksinventaris? 

De hergebruiksinventaris zou ook aan het begin van een project moet worden opgemaakt, in de 
ontwerpfase. Om te focussen op wat er daarna zal gebeuren. Vandaag worden de pre-
sloopinventarissen "aan het einde van de rit" opgemaakt en spelen zij geen rol bij het ontwerpen van 
het project. Het is moeilijk om de verschillende inventarissen met elkaar te correleren. We moeten de 
reflectie over hergebruik zo snel mogelijk integreren in het creatieproces: hoe reageer ik op deze 
elementen? 
 

3. Welke samenhang? Moet een werkwijze worden opgelegd? Moeten er al dan niet templates 
worden gevolgd? Een modelkader, standaardinformatie enzovoort?  

Het zou heel nuttig zijn om toegang te hebben tot templates maar die zouden niet vast mogen liggen, 
ze moeten blijven openstaan voor wijzigingen en aanpassingen naargelang het project. Er moeten 
koppelingen gelegd worden naar andere tools zoals de Totem-tool en BIM. 
 

4. Een protocol? Moeten er samen met de andere gewesten tools worden ontwikkeld? 
Structuur, inhoud, belemmeringen enzovoort 



Jaarlijks event van het Platform Hergebruik – Alexia Meulders 
01/10/20 

 

 
 

Er wordt gezorgd voor samenhang tussen de regionale en internationale overheden, onder meer met 
de werkzaamheden van het Interreg FCRBE-project. 
 
Het voorbeeld van de vzw Tracimat wordt vermeld, de organisatie voor sloopafvalbeheer: verplicht in 
Vlaanderen, maar niet in Brussel. Maar het Brusselse afval gaat naar de Vlaamse brekers zonder 
Tracimat. Leefmilieu Brussel zou het protocol in Vlaanderen willen laten erkennen zonder via Tracimat 
te hoeven passeren.  
 

5. Welke belemmeringen? Aandachtspunten? Inhoud, timing, status: afvalstoffen versus 
product, bestaande regelgevingen 

Moeten bepaalde sloopwerkzaamheden worden voorkomen of verboden? Adviesorgaan zoals voor 
het Erfgoed in Wallonië? Verplichting tot analyse/verantwoording vóór sloop vanaf een bepaalde 
omvang? Voorkomt de inventaris al bepaalde sloopwerkzaamheden? Op het eerste gezicht, niet. 
Aandachtspunt: het Interreg Digital DeConstruction project bestaat. In dit project zal een digitale tool 
worden ontwikkeld ter ondersteuning van de beslissing met integratie van verschillende tools. Dit 
geheel van digitale tools zal het mogelijk maken de strategie voor ontmanteling en hergebruik van 
materialen te bepalen op een duurzamere en zuinigere manier. Meer informatie hierover in het artikel 
via de volgende link: [NL-link toevoegen a.u.b.] 
 

6. Waar slaan we deze inventarissen op? Wie krijgt toegang? 
De informatie moet op één enkel platform worden gebundeld, ze moet online toegankelijk worden 
gemaakt (bv. Superuse (NL): interactieve kaart) met foto's, de concrete hoeveelheid, de 
beschikbaarheidsdata (vergaren van data met vergunningsaanvragen) en toepassingsvoorbeelden. 
 

Illustratie: Lara Perez Duenas (CBB-H) 
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