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Aanwezig: Julie Decaux (Ecores), Albertine Serfaty (Greenloop), Laurie Verheyen (citydev.brussels), 
Nicolas Smets (BatiTerre), Quentin Maillard (CBB-H), Elien Pagnaer (CBB-H), Alexia Meulders (CBB-H), 
Emilie Gobo (Leefmilieu Brussel), Jonathan Boulvain (CCW), Morgane Deweerdt (WTCB), Caroline 
Morizur (La rue asbl), Estelle Castadot (Hub.brussels), Marc Renson (citydev.brussels), Elizabeth 
Matton (Stad Brussel), Jerôme Lescrenier (Will Be Back), Johannes Makkink (ULB), François-Régis 
Mougel (Un toit pour toi), Anne-Sophie Doesburg (msi.brussels), Amandine Deheneffe (ICEDD), 
Ambroise Romnée (ICEDD), Felix Aerts (In limbo), Frantz Daniaud (l’écrouvis), Valentin Blanlot (Le Wip), 
Eric Schroeder (Ressources), Catherine Olbrechts (Hub.brussels). 
 

Forumleidster: Alexia Meulders (CBB-H) 
Moderatrices: Julie Decaux (Ecores), Albertine Serfaty (Greenloop) en  

Laurie Verheyen (citydev.brussels). 
Verslaggever: Quentin Maillard (CBB-H) 

 
Afwezig met kennisgeving: Anne-Sophie Hallet (BAM Galère), Dominique Niçaise (WTCB) 
 
Plaats: online, Zoomplatform 

 
Bijlage bij dit verslag: de powerpointpresentaties. 
 

Doel van de vergadering 
Deze werkgroep werd georganiseerd rond het thema opslagbeheer met het oog op hergebruik van 
bouwmaterialen. Het doel was om te praten over de logistieke problemen van de opslag met het oog 
op hergebruik en om samen een project te evalueren voor een terugwinning gericht op bouwhout 
beheerd door het IRISPHERE-programma. 
 

Agenda: 
- Inleiding over het probleem van de opslag met het oog op hergebruik: Laurie Verheyen 

(citydev.brussels); 
- Eerste uitwisseling met de deelnemers in de vorm van een peiling gehouden door Julie Decaux 

(Ecores); 
- Voorstelling van de coöperatie BatiTerre, gegeven door Nicolas Smets (BatiTerre); 
- Voorstelling van het pilootproject van het IRISPHERE-programma door Albertine Serfaty 

(Greenloop) en Julie Decaux (Ecores), namelijk het project "Incubator voor 
terugwinningskanalen gericht op bouwhout"; 
Verdeling van de verschillende deelnemers over rondetafelgesprekken om dit project te 
bespreken en de SWOT-analyse ervan te maken. 

  

Notulen vergadering 
 

Deel 1: Inleiding en presentaties  
 

1. Inleiding door Laurie Verheyen (citydev.brussels)  

 
Presentatie van het probleem van de opslag als belemmering voor het hergebruik van 
bouwelementen: belemmeringen voor hergebruik, beheer van de opslagruimtes, gebrek aan 
opslagruimtes. Feedback over de concrete acties gevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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en over de politieke context die bevorderlijk is voor economische en sociale ontwikkeling met oog voor 
een traject naar ecologische transitie.  
 

2. Presentatie door Nicolas Smets (BatiTerre)  

Vanaf oktober 2020 wordt BatiTerre een coöperatieve vennootschap. De activiteit van de nieuwe 
coöperatie blijft onveranderd: ze is nog steeds gebaseerd op de terugwinning, de voorbereiding voor 
hergebruik, de reconditionering en het opnieuw op de markt brengen van tweedehands 
bouwelementen. De coöperatie is ook een bron van synergieën tussen andere spelers van de 
kringloopeconomie. 
 
Meer informatie is te vinden als u op de volgende link klikt: [link leggen naar NL-versie van 
http://www.reemploi-construction.brussels/news/article/batiterre-apres-le-projet-la-cooperative/]  
 
Gelegenheid tot vragen stellen:  

Er wordt geopperd of er geen 0% btw kan komen op hergebruik: op teruggewonnen materialen moet 
nog altijd 21% btw betaald worden, maatwerkbedrijven genieten al een verlaagd btw-tarief van 6%. 
De groep vindt dat het zinloos is om 21% btw te blijven heffen op teruggewonnen bouwelementen.  

 

3. Voorstelling van het pilootproject van het IRISPHERE -programma door Albertine 
Serfaty (Greenloop)  

Feedback op het IRISPHERE-programma, de oorsprong ervan, de uitdagingen en een focus op de 
bouwsector werd voorgesteld en daarna volgde een stand van zaken over het project voor de 
incubator van terugwinningskanalen voor bouwhout. De belangrijkste zaken van dit project zijn: 

• Er werd een netwerk gevormd. 

• Er wordt gewerkt met een gedeelde showroom. 

• Sorteren: geheroriënteerd naar een al bestaand terugwinningskanaal, zo niet: 
opslag. 

• Onderzoek en ontwikkeling.  

• Reconditionering. 

• Focus op de verschillende spelers: leveranciers, bestaande terugwinningskanalen, 
klanten. 

• Infrastructuur: houtincubator heeft een totale oppervlakte van ongeveer 1200 m², 
namelijk:  

o Sorteren: loods 250 m², minder dan 50 m² voor afval; 
o Opslag: loods van 525 m² en een kleinere showroom, loods + onthaalbalie 

van ongeveer 100 m²; 
o Werkplaatsen: loods van 400 m²; 
o O&O-management: 25 m² kantoren. 

 
Meer informatie over het project vindt u als klikt op de volgende link:  
[link naar NL-versie van http://www.reemploi-construction.brussels/news/article/le-bois-de-
reemploi-une-ressource-sous-exploitee-a-bruxelles/]   
 
Gelegenheid tot vragen stellen: 

Er wordt gevraagd of de circulaire clausules voor iedereen toegankelijk zijn: dit is nog niet het 
geval, maar het is wel de bedoeling. De gids over verwerking van materialen van het FCRBE-
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project biedt een leidraad, maar het zijn niet bepaald circulaire clausules. 
De gids kan worden gedownload via deze link: https://www.nweurope.eu/projects/project-
search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-
europe/#tab-2. 

 

Deel 2: Rondetafelgesprekl voor de SWOT-analyse van het IRISPHERE-programmaproject 
 
De deelnemers werden opgesplitst in 3 groepen van 4 tot 5 personen. Elke groep werd begeleid door 
een van de medewerksters van het IRISPHERE-programma. Hieronder volgt een samenvatting van de 
verschillende punten die aan bod kwamen tijdens deze beperkte werkgroepen: 
 

- De focus op hout als materiaal lijkt een interessante keuze te zijn, zowel door de 
betrouwbaarheid als de kwaliteit van het materiaal, maar ook omdat het in ruime mate 
beschikbaar is en er een sterke vraag naar bestaat op de markt.  

- Het materiaal biedt interessante eigenschappen, die bevorderlijk zijn voor hergebruik, maar 
oog hebben voor de afvalstatus. 

- Er wordt veel hout gevraagd op de markt, waarom zouden we dan geen gebruik maken van 
teruggewonnen hout op voorwaarde dat dit hout op de juiste wijze wordt onderzocht en 
gereconditioneerd wordt voordat het opnieuw in de keten terechtkomt.  

- Het tot stand brengen van synergieën tussen de actoren, het oprichten van een showroom en 
het idee om te werken met één contactpunt werden door de deelnemers geopperd. De ligging 
van de showroom moet echter een aandachtspunt zijn.  

- Er moet worden gezorgd voor het toegankelijk maken van het tweedehands materiaal: 
gezond, economisch en logistiek.  

 
Hieronder vindt u de samenvatting van de SWOT-analyses die tijdens de werkgroep werden gemaakt. 
 
 

Sterke punten  Zwakke punten 
- De incubator maakt synergie mogelijk tussen 

de actoren van de sector en de 
netwerkvorming van het bestaande, waardoor 
een link wordt gelegd tussen vraag en aanbod 
en tegelijkertijd vertrouwen wordt gewekt.  

- Biedt een fysieke opslagplaats: neemt een van 
de grote  belemmeringen voor het hergebruik 
van bouwelementen weg. 

- Gecentraliseerde incubator: showrooms 
oprichten op verschillende plaatsen in het 
gewest. 

- Operationeel aspect: geval per geval 
- Hout: kwaliteit van het materiaal kan vlot 

bepaald worden. 
- Het is een bron van onderzoek en 

ontwikkeling voor de sector en de evolutie 
ervan naar meer circulair handelen.  

- Focus op hout: diversifiëren qua materialen  
- Vraag over afvalstatus: de definitie van 

afvalstatus is nog niet nauwkeurig en heel 
onduidelijk. 

- Evenwicht tussen vraag en aanbod: de markt 
voor de verkoop van tweedehands materialen 
is nog niet sterk ontwikkeld, is er een aanbod 
en is er constante aanvoer? Zal de vraag 
volgen? 

- Ligging van de showroom: is een 
aandachtspunt, als die ver van het centrum 
van Brussel ligt, kan dat particulieren of 
vakmensen ontmoedigen om de verplaatsing 
te maken.  

- Visibiliteit van het project: moet goed 
ontwikkeld worden (fysiek/online platform) 
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Zakenkansen Bedreigingen  
- Sterke kans om te groeien want de houtfractie 

wordt onderbenut ondanks het sterke 
hergebruikpotentieel ervan: materiaal met 
interessante technische eigenschappen en een 
lange levenscyclus. 

- De betrouwbaarheid van het aangeboden 
materiaal: onderzoek en ontwikkeling en 
uitgevoerde tests maken een groter vertrouwen 
mogelijk.  

- Vraag naar teruggewonnen materialen 
bestaat: hergebruik van materialen is al 
verankerd in de activiteiten van de Brusselaars. 

- Exploiteerbare opslagruimtes in Brussel: de 
incubator zou gebruik kunnen maken van de 
ruimtes van de verschillende spelers in de 
verkoop van (nieuwe) materialen en logistiek 
voor opslag in Brussel. Kans om ook samen te 
werken met openbare stortplaatsen of 
recyclagekanalen. 

- Samenwerking met handelaars en 
supermarkten: verhoging van de zichtbaarheid 
van tweedehands materialen.  

- Hergebruikinventaris, op voorwaarde dat de 
tools en informatie zo snel mogelijk aan de 
partners wordt bezorgd en er goed wordt 
gecommuniceerd tussen de verschillende 
partijen, maakt traceerbaarheid bij de bron 
mogelijk. De partijen moeten goed verdeeld 
worden, de technische analyses moeten 
worden uitgevoerd, een historiek van het 
materiaal moet worden opgesteld en moet 
gevalideerd worden. 

- Oprichten van een polyvalente ruimte voor 
communicatie/sensibilisering/netwerkvorming? 

 
 

- Gezondheidskenmerken van 
teruggewonnen hout: vaak is het materiaal 
behandeld. Nadenken over de stappen om 
het weer voor een ander gebruik klaar te 
stomen (bv. brandvertragende behandeling). 

- Focus op hout als materiaal: oog hebben 
voor de marktschommelingen. 

- Kosten van het tweedehands materiaal: niet 
noodzakelijk minder duur dan nieuw.  

- Kosten: uitvoering, bestaande materialen in 
hergebruikkanalen brengen, economische 
levensvatbaarheid. 

- 21% btw. 
- Concurrentie met het bestaande: in de 

toekomst concurrentie met 
hergebruikkanalen? (Ook al is de 
hergebruiksgraad vandaag maar 1%.)  

- Paradigmashift, het is moeilijk om de 
houding tegenover herbruikbare materialen 
te veranderen en het is moeilijk om de sterke 
gewoonten in de sector te wijzigen. 

 

 


