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Start van de vierde editie van de projectoproep be.circular 
 

Sinds 2016 is er 5 miljoen euro door het Brussels Gewest 
geïnvesteerd om milieuvriendelijkere economische projecten te 
steunen 
 
Brussel, 27 februari 2019 – De projectoproep be.circular waarmee de Brusselse Regering in 2016 van 
start ging, kwam al aan 96 Brusselse innoverende economische projecten ten goede die hun milieu-
impact tot een minimum herleiden door hun gebruik van grondstoffen en productie van afvalstoffen 
te verminderen. In totaal is er meer dan 5 miljoen euro in deze economische projecten geïnvesteerd. 
Vandaag 28 februari lanceren Minister van Leefmilieu, Céline Fremault, en Minister van Economie, 
Didier Gosuin, de vierde editie van de projectoproep be.circular. 
 
Op een moment dat kwesties rond leefmilieu, klimaat, energie tot de hoofdbekommernissen van de 
burgers behoren, lanceren Leefmilieu Brussel, in samenwerking met hub.brussels de vierde editie van 
de projectoproep be.circular. Die oproep draagt bij tot het versnellen van de uitvoering van de 
kringloopeconomie in het Brussels Gewest. Het doel: ervoor zorgen dat de verbetering van het 
leefmilieu leidt tot economische kansen en de schepping van arbeidsplaatsen.  
 
Na drie edities telt de projectoproep be.circular: 

- 276 ingediende dossiers 
- 96 geselecteerde projecten 
- 5,2 miljoen euro die door het Gewest geïnvesteerd is 
- 215 gecreëerde voltijdse arbeidsplaatsen 

 
De diversiteit van de geselecteerde projecten toont aan dat de omschakeling naar een meer circulair 
economisch model in verschillende domeinen haalbaar is. Veel projecten hebben betrekking op 
voeding en bouw, maar er zijn ook projecten rond textiel, mobiliteit, objectbibliotheken, tijdelijke 
bewoning van gebouwen en nog zoveel andere diensten voor de burgers. 
 
“Wij hebben het Gewestelijk Programma voor een Circulaire Economie (GPCE) in 2016 aangenomen en 
vandaag zien we dat de circulaire economie tegelijkertijd rendabel is en plaatselijke tewerkstelling 
oplevert. Daarom hebben we met de projectoproepen Be.Circular al ongeveer 5 miljoen euro 
geïnvesteerd om de sector aan te porren. Het doel? De aanwezigheid van de circulaire economie in het 
Brussels Gewest verder meer verankeren en in projecten van de toekomst investeren”, verklaart Didier 
Gosuin, Brussels minister van Economie en Werkgelegenheid. 



“Brusselse ondernemers en bedrijven zitten niet verlegen om ideeën. Wij zijn het aan onszelf verplicht 
om ze dit jaar en de komende jaren, naar ik hoop, verder te steunen. Meer dan een steunmaatregel van 
het Gewest aan ondernemers, vat ik be.circular vandaag op als ondersteuning van de ondernemers aan 
het Gewest opdat die de ambitieuze economische en milieudoelstellingen die het zich heeft gesteld, 
kan behalen. “ verklaart Brussels minister van Leefmilieu, Céline Fremault. 
 
Voor deze vierde editie zijn de thema’s waarop gefocust wordt: Herstellen - Hergebruiken - Recycleren, 
Duurzame Voeding, de Circulaire Werven en de Nieuwe economische modellen. De projectoproep 
staat open voor alle types ondernemingen: coöperatieven, BVBA, zelfstandigen, VZW... jonge start-ups 
of ondernemingen die al hun sporen verdiend hebben. De toegekende bedragen gaan van 5.000 tot 
200.000 € voor projecten die ambitieuzer zijn op het gebied van gewestelijke impact. 
 
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur vanaf 28 februari tot 15 mei indienen via de website 
www.circulareconomy.brussels. Er worden op 19 maart en 2 april ‘s avonds informatievergaderingen 
georganiseerd.  
 
 
Info : 
Kabinet van Céline Fremault – Kathrine Jacobs 0474.62.40.43 kjacobs@gov.brussels  
Kabinet van Didier Gosuin – Anne Mellone 0474.39.17.70 amellone@gov.brussels 
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