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PRESENTATIE VAN DE SPREKER
Aline Vergauwen studeerde af als burgerlijk ingenieur-architect aan de Vrije Universiteit
Brussel. Daar heeft ze de circulaire gedachte meegekregen en heeft de interesse in deze
thematiek haar niet meer losgelaten. Na haar doctoraat heeft ze 2,5 jaar gewerkt als
stabiliteitsingenieur in een studiebureau. Daar heeft ze praktische ervaring opgedaan met
betrekking tot aanbestedingen, bestekken en de uitvoering op de werf.

Nu werkt ze als projectleider in het labo Duurzame en Circulaire oplossingen van het WTCB.
Ze werkt er mee aan onderzoeksprojecten en experimenten in nauwe samenwerking met de
praktijk. Op deze manier wordt kennis opgebouwd die gedeeld kan worden met de sector, ter
ondersteuning van de transitie naar een meer circulaire bouwwereld.
Ook met betrekking tot openbare aanbestedingen en hoe circulariteit hierin op te nemen,
werden de afgelopen jaren heel wat ervaringen opgedaan binnen het labo. Van
adviesverlening bij het opstellen van bestekken tot het opvolgen van projecten met circulaire
ambities. Het labo beschikt zo over heel wat leerlessen om te delen met bouwprofessionals.
Vandaag zal zij, aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk, inzichten meegeven
over:
•

hoe je circulariteit kan omschrijven in bestekteksten

•

hoe je kan aanbesteden met gunningscriteria

•

welke innovatieve marktvormen er bestaan

De inhoud van de presentatie werd voorbereid in samenwerking met collega’s Jeroen
Vrijders en Lisa Wastiels.
Voor meer informatie:

https://www.wtcb.be/homepage/
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• Circulariteit is meer dan hergebruik
• Praktijkvoorbeelden tonen van aanbestedingen
met aandacht voor circulariteit
• Uitdagingen voor de toekomst meegeven
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PLAN VAN DE PRESENTATIE
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Circulariteit is meer dan hergebruik
Omschrijvingen in bestekteksten
Aanbesteden met gunningscriteria
Innovatieve marktvormen
Uitdagingen voor de toekomst
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I. CIRCULARITEIT IS MEER DAN HERGEBRUIK
• Circulaire economie in de bouwsector
CIRCULAR DESIGN &
CONSTRUCTION
« Building with the end of
the lifecycle in mind »

Layering

Materials

Assembly

Plan & concept
Waste

« Creating
added value on
a local level »

BUSINESS
MODELS
Maintain

Recycle

URBAN MINING
Reuse

Deconstruct
Remanufacture

« To consider buildings as
material banks »
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I. CIRCULARITEIT IS MEER DAN HERGEBRUIK
• Circulaire economie in de bouwsector
BESCHRIJVING IN
BESTEKTEKSTEN

INNOVATIEVE
MARKTVORMEN

Layering

Materials

Assembly

Plan & concept
Waste

OPLOSSINGSGERICHT
VIA GUNNINSCRITERIA

BUSINESS
MODELS
Maintain

Recycle
Reuse

Deconstruct
Remanufacture
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II. OMSCHRIJVINGEN IN BESTEKTEKSTEN
• Materiaalkeuze via bestekteksten
– Toepassing van bio-based materialen: Cahier des Charges TypeBâtiments

• Circulaire bouwpraktijk beschrijven
– Hergebruik binnen hetzelfde project: Tuighuisstraat

• Onderzoeksproject: CIRCU-bestek
– Bestekteksten voor circulaire producten en oplossingen breed
verspreiden
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II. OMSCHRIJVINGEN IN BESTEKTEKSTEN
• Toepassing van bio-based materialen: CCTB
– In de laatste versie van het CCTB Cahier des Charges TypeBâtiments (typebestek Wallonië) werden clausules opgenomen
m.b. t. bio-based en recup-materialen

https://www.isohemp.com/fr/blocs-de-chanvre-pour-unemaconnerie-naturellement-performante
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II. OMSCHRIJVINGEN IN BESTEKTEKSTEN
• Toepassing van bio-based materialen: CCTB
– In de laatste versie van het CCTB Cahier des Charges TypeBâtiments (typebestek Wallonië) werden clausules opgenomen
m.b. t. bio-based en recup-materialen

http://batiments.wallonie.be/home/telechargement-du-cct.html
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II. OMSCHRIJVINGEN IN BESTEKTEKSTEN
• Hergebruik binnen hetzelfde project: Tuighuisstraat
– Afbraak van woningen en hergebruik van bakstenen en
dakpannen in het nieuwe residentiële project.
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II. OMSCHRIJVINGEN IN BESTEKTEKSTEN
• Hergebruik binnen hetzelfde project: Tuighuisstraat
– Bijzonder bestek
perceel afbraak

Inschatting
hoeveelheden

Selectie en
sorteercriteria

Eisen voor opslag
op de werf
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II. OMSCHRIJVINGEN IN BESTEKTEKSTEN
• Hergebruik binnen hetzelfde project: Tuighuisstraat
– Bijzonder bestek perceel afbraak
– Aanbestedingsproces:
• aannemer met meeste ervaring in sloop voor hergebruik had geen bewijs
van plaatsbezoek mee ingediend en is daarom niet weerhouden. Uitvoerend
aannemer heeft geen ervaring. => ervaring als selectiecriterium?
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II. OMSCHRIJVINGEN IN BESTEKTEKSTEN
• Hergebruik binnen hetzelfde project: Tuighuisstraat
– Bijzonder bestek perceel afbraak
– Aanbestedingsproces:
• aannemer met meeste ervaring in sloop voor hergebruik had geen bewijs
van plaatsbezoek mee ingediend en is daarom niet weerhouden. Uitvoerend
aannemer heeft geen ervaring

– Financieel plaatje

Totale kostprijs sloopwerf:
259.654 EUR
Recup bakstenen: 15 %
Recup dakpannen: 6%
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II. OMSCHRIJVINGEN IN BESTEKTEKSTEN
• Onderzoeksproject: CIRCU-bestek
– Bestekteksten voor circulaire producten en
oplossingen breed verspreiden via online
platform
– Via een marktvraag (open oproep) kunnen
fabrikanten/leveranciers/producenten hun
vermeend circulaire materialen, producten,
systemen,… voorstellen
– het al dan niet opnemen van CE-markeringen,
ATG’s,… voor innovatieve circulaire producten
wordt onderzocht
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III. AANBESTEDEN MET GUNNINGSCRITERIA
• Artikel 81 uit de Wet op overheidsopdrachten
•
•

Definitie van kwalitatieve selectie- en gunningscriteria zoals ervaring met
hergebruik of een intentie om zoveel mogelijk te recycleren.
Een methodiek om milieuwinsten en –kosten, en economische kosten en
baten te bepalen, en in verschillende offertes en scenario’s te
vergelijken.

• Mogelijke toepassingen uit de praktijk
– Voorbeeld hergebruik: PLOT- oefenhal
– Voorbeeld valorisatie sloopafval: ONSS
– Milieuprestatie als onderdeel van gunningscriteria: TOTEM
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III. AANBESTEDEN MET GUNNINGSCRITERIA
• Voorbeeld hergebruik: PLOT- oefenhal
- Bouw van een nieuwe oefenhal voor Limburgse politie, brandweer
en ambulancediensten te Genk
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III. AANBESTEDEN MET GUNNINGSCRITERIA
• Voorbeeld hergebruik: PLOT- oefenhal
- Bouw van een nieuwe oefenhal voor Limburgse politie, brandweer en
ambulancediensten te Genk
- Gunningscriteria ter ondersteuning van het gebruik van
gerecupereerde planken voor de gevel: 25 punten!

Aannemer A
Aannemer B
A
B
A

B

A
B

Uiteindelijk werd 0% recup-hout gebruikt
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III. AANBESTEDEN MET GUNNINGSCRITERIA
• ONSS – renovatie RSZ gebouw

0

40
m

Localisation

Place Victor Horta, 1060, Bruxelles

Année de construction

1990

Typologie

Bâtiment en longueur, organisé autour de 2
cours intérieures. Aménagement intérieur
fortement cloisonné

Taille du bâtiment

Superficie : 41.378 m²

Architecte

Altiplan

Maitre d’ouvrage

ONSS

Entrepreneur

Entreprises Louis De Waele

Inventaire

Pré-rénovation des cloisons (matériaux et
éléments) (CSTC)

N

Plan des bureaux hautement compartimentés, les cloisons à démonter sont
indiquées en rouge
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III. AANBESTEDEN MET GUNNINGSCRITERIA
• ONSS – renovatie RSZ gebouw
Schatting van de hoeveelheid afval

Wandelementen; deuren, raammodules en rails

In Volume

2,3%

1,1%

In massa

2,5%

0,0%

40,6%
57,8%

94,1%
1,6%
Acier

Isolation

Placoplâtre

Verre

4 km modulaire binnenwanden
817 m³ minerale wol isolatie
187 ton staal
Totaal van 1.300 m³ afval
Met geschatte kost van 38.000 EUR voor afvoer
en verwerking van het afval
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III. AANBESTEDEN MET GUNNINGSCRITERIA
• ONSS – renovatie RSZ gebouw
3.1 General
Specifications:
The contracting authority has decided to manage this project in an exemplary manner in line with the waste
hierarchy, with emphasis on extracting reusable building materials for off-site reuse, ie dismantling and careful
removal of reusable building materials incorporated in a building for (re-) implementation in other structures.
Within the framework of the sustainable development objectives subscribed by the Client, the Company
undertakes to efficiently manage construction and demolition waste by prioritizing: reuse (total or partial) on
site, reuse in another construction site, recycling, and energy recovery to minimize landfilling.
3.2 Dismantling and evacuation of modular partitions
Includes:
Disassembly of movable partitions, glazed units and doors, including all connecting parts and accessories.
Evacuation outside the property of the Client. The removal of partitions is preceded by the careful
disassembly, carried out by qualified labor, of all technical equipment related to partitions: switches, sockets,
thermostats, etc.

III. AANBESTEDEN MET GUNNINGSCRITERIA
• ONSS – renovatie RSZ gebouw
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III. AANBESTEDEN MET GUNNINGSCRITERIA
• Milieuprestatie als onderdeel van gunningscriteria:
TOTEM
- Praktische gids voor Vlaamse overheidsinstellingen
en publieke opdrachtgevers
- Stappenplan
- Strategieen voor het voorschrijven van TOTEM
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III. AANBESTEDEN MET GUNNINGSCRITERIA
• Type-omschrijvingen voor overheidsopdrachten
– Het CABRIO-project (Circulaire
Administratieve Bepalingen en Richtlijnen In
Overheidsopdrachten) heeft de ambitie
om “type-omschrijvingen” op te stellen die
overheden kunnen gebruiken in
hun "typebestek".
– De omschrijvingen (in de vorm van toe te
voegen alinea's, hoofdstukken, ...) zouden
beschikbaar zijn voor 5 circulaire
ambitieniveaus: van laagdrempelig (XS) tot
zeer uitgediept (XL).
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IV. INNOVATIEVE MARKTVORMEN
• Voorbeeld: Zin in Noord
– Mededingingsprocedure met onderhandeling

• Voorbeeld: Kamp C
– Concurrentiegerichte Dialoog
– Design, Build, Maintain, Energy
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IV. INNOVATIEVE MARKTVORMEN
• Zin in Noord – Facilitair Bedrijf
– Eerst ambitie bepalen (benchmark) dan marktvraag
formuleren

Bron: Facilitair Bedrijf – Almut Fuhr
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IV. INNOVATIEVE MARKTVORMEN
• Zin in Noord – Facilitair Bedrijf
– Aanbestedingsprocedure: Mededingingsprocedure
met onderhandeling (MPMO):
• “Ontwerpen, bouwen en terbeschikkingstellen (via huur)
van een gebouw” (voor 18 jaar)

– Kandidaat (bouwteam) moet totaaloplossing
voorstellen binnen de randvoorwaarden
• Minimale eisen: (opp., locatie, energie,…)
• Gunningscriteria: locatie, totale kost (incl. onderhoud) en
kwaliteit
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IV. INNOVATIEVE MARKTVORMEN
• Zin in Noord – Facilitair Bedrijf
– Uitdaging: niet alle aspecten zijn even “meetbaar”
– Resultaat: gebruik van tools om objectief te meten

Bron: Facilitair Bedrijf – Almut Fuhr

https://zin.brussels/nl/
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IV. INNOVATIEVE MARKTVORMEN
• Zin in Noord – Facilitair Bedrijf
– Uitdaging: niet alle aspecten zijn even “meetbaar”
– Weinig ervaring omtrent de haalbaarheid van bepaalde aspecten
– Juridisering <> vertrouwen

https://zin.brussels/nl/
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IV. INNOVATIEVE MARKTVORMEN
• Kamp C: circulaire aanbesteding
– Door middel van Design, Build, Maintain & Energy (DBME) de
werkzaamheden in één uitkomst vragen.
– De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•

Komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp
De realisatie, tijdige oplevering en ingebruikname
Uitwerking van BIM-model
Planmatig en preventief onderhoud voor 20 jaar
Energiemanagement voor 20 jaar
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IV. INNOVATIEVE MARKTVORMEN
• Kamp C: circulaire aanbesteding
– Budget voor Design & Build:
• 1.000.000 EUR excl. BTW
– Jaarbudget voor Maintenance & Energy:
• 50.000 EUR excl. BTW voor een periode van 20 jaar.

– Uitgaande van:
• Minimale omvang gebouw 1.000 m² voor KAMP C
• Maximale omvang gebouw 3.000 m³ voor andere partijen

– Concurrentiegerichte Dialoog (art. 39 Wet op
Overheidsopdrachten), opgedeeld in selectiefase en gunningsfase
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IV. INNOVATIEVE MARKTVORMEN
• Kamp C: circulaire aanbesteding
– Procedure:
• Selectiefase: 3 consortia worden geselecteerd op hun visie op een aantal
beschreven thema’s.
• Gunningsfase: dialoogrondes om toe te werken naar formele inschrijving.
• Beoordeling gunning op basis van prijs-kwaliteitsverhouding
• Met het consortium met de hoogste waardering in de gunningsfase wordt
het plan verder uitgewerkt.
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IV. INNOVATIEVE MARKTVORMEN
• Kamp C: circulaire aanbesteding
– 4 gunningscriteria:
•
•
•
•

Schetsontwerp en inpassing in de omgeving
Alternatieve verdien- en investeringsmodellen t.o.v. aantal BVO
Mate van Circulariteit
Inrichting van de uitvoering
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V. UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST
• Hoe de juiste vraag stellen aan de markt?
– Specifiek genoeg versus ruimte voor creativiteit

• Zorg voor voldoende kennis in huis
– Kwalititeiten en gunningscriteria met kennis van zaken kunnen
beoordelen (LCA, TOTEM, LCC…). Opleiding voorzien.

• Meetbaarheid van circulariteit
– Hoe beoordelen? Welke instrumenten, meetsystemen, tools?

• Nood aan het delen van goede voorbeelden
– Cabrio - circubestek
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE
• Meer en meer goede voorbeelden en typedocumenten
komen beschikbaar
• Gunningscriteria bieden de mogelijkheid om
circulariteit te belonen
• Gunningscriteria bieden de mogelijkheid om rekening
te houden met milieu-impact en levenscycluskosten
• Nieuwe marktvormen stimuleren samenwerking en
ondersteunen kwaliteit en circulariteit
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Duurzaamheidsmeter GRO:
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-vande-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten

• TOTEM tool:
https://www.totem-building.be/

• Praktijkgids circulair beton:
www.circular-concrete.be
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CONTACT

Aline Vergauwen
Projectleider Labo DUCI
Contact informatie :
 : 0476 43 24 36
E-mail : aline.vergauwen@bbri.be

