Kort verslag plenaire deel
Patrick Van den Abeele (BIM) gaf toelichting bij de aanpak in Brussels Hoofdstedelijk Gewest met
de uitvoering van het Gewestelijk Plan Circulaire Economie (GPCE): BE CIRCULAR. Dit plan heeft 3
doelstellingen:
 Milieu doelstelling omvormen tot economische kansen;
 Verankeren van de economische kansen in Brussel om zoveel mogelijk lokaal te
produceren;
 Scheppen van werkgelegenheid in Brussel
Het GPCE omvat 111 maatregelen. Overheidsopdrachten zijn een belangrijk element in de
transversale aanpak en omvat volgende maatregelen:
o De lopende studie ‘Circulaire economie & overheidsopdrachten in Brussel’;
o Capaciteitsversterking van de Brusselse ondernemingen in coördinatie met
Impulse, BECI en bedrijven federaties;
o Ontwikkelen van CE clausules
o Pilootprojecten en het stimuleren van dialoog mogelijkheden
Nuttige informatie met betrekking tot duurzame overheidsopdrachten in het BHG is terug te
vinden op de website www.brusselsgpp.be
Veronique Van Hoof en Maarten Christis (VITO) gaven een toelichting bij de doelstellingen en de
eerste resultaten van de studie ‘Circulaire economie & overheidsopdrachten in Brussel’.
De studie, uitgevoerd door het consortium VITO/Stibbe/Whole Systems wil de vraagzijde van
overheidsaankopen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de aanbodzijde van lokale
ondernemingen in kaart brengen. Het doel is dus 2-ledig: enerzijds een kwantitatief onderbouwd
overzicht en inzicht in CE relevantie ontwikkelen van de vraagzijde gegenereerd door Brusselse
overheidsopdrachten en anderzijds de kracht en daaruit mogelijke ondersteuningsbehoeftes
ondersteuningsbehoeftes van de Brusselse aanbodzijde af te leiden voor het invullen van CE
relevante Brusselse overheidsopdrachten.
Hiertoe werd een bottom-up analyse van overheidsopdrachten gecombineerd met een top-down
analyse door middel van het interregionaal Input-Output model.
Een analyse van de EBP databank toonde aan dat gemiddeld 41% van de Brusselse
overheidsopdrachten toegekend worden aan een Brusselse onderneming of aan een consortium
met een Brusselse onderneming, maar dat dit percentage sterk varieert tussen de verschillende
CPV-domeinen.
Prioritaire domeinen voor de circulaire economie die in het GPCE zijn vastgelegd zijn de bouw,
afval en grondstoffen, logistiek, handel en voeding. Na analyse van enkele literatuurbronnen
werden daar nog drukwerk, elektrische en elektronische apparaten en meubilair aan toegevoegd

door VITO als CE relevant binnen overheidsopdrachten. Binnen deze prioritaire sectoren blijkt de
bouw de belangrijkste op het vlak van Brusselse overheidsopdrachten. Het percentage
overheidsopdrachten toegekend aan een (consortium met een) Brusselse onderneming varieert in
de verschillende prioritaire sectoren.
Tot slot werden de resultaten gepresenteerd van de voorketenanalyse (om de invloed op de
lokale Brusselse economie in kaart te brengen). Een gunning aan een onderneming uit het BHG zal
via onderaanneming of andere aankopen ook economische activiteiten genereren in andere (BHG)
ondernemingen. De voorketenanalyse van de prioritaire sectoren leverde een duidelijk verschillend
beeld op per domein. Zo blijft gemiddeld meer dan 60% van het gegund bedrag in BHG bij een
overheidsopdracht in het domein logistiek, terwijl dit binnen het domein meubels minder dan 40%
is.
Bruno Lombaert (Stibbe advocaten) presenteerde vervolgens het wetgevend kader inzake
circulaire aankopen. Hij wees ondermeer op de bijkomende toelaatbaarheid van het gebruik van en
introductie
van
nieuwe
flexibele
procedures
(concurrentiedialoog,
onderhandelingsprocedure/mededingingsprocedure met onderhandelingen en innovatie
partnership), de erkenning van het belang van milieu-, sociale- en economische doelstellingen, de
expliciete introductie van levenscycluskosten en aandacht voor kleinere spelers/lagere drempels
(of door bv. een overheidsopdracht in verschillende loten op te delen om toegang voor KMO’s
groter te maken).
De laatste presentatie van Prof. Bart Vos (Universiteit Tilburg) ) behandelde de ervaringen van 3
jaar Green Deal Circulair Inkopen in Nederland. Hij duidde ondermeer door gebruik van estafette
als metafoor dat het niet altijd de snelste loper is die wint, maar dat dus ook de
ketensamenwerking optimaal moet zijn om te slagen. Hij gaf ook de tip om niet te nauw te
specifiëren in het inkoopproces, maar om meer functioneel te specifiëren en zo meer ruimte te
laten aan de markt. Een aanbestedende dienst moet uit de veelheid aan maatschappelijke
ketenissues een keuze maken welke het belangrijkste zijn voor hun organisatie en waar ze als
organisatie impact willen genereren. Belangrijk binnen de Green Deal “Circularie Inkopen” zijn de
regelmatige bijeenkomsten van deelnemers die gericht zijn op het delen van kennis en ervaringen
(en niet alleen het delen van successen, maar ook van frustraties, belemmeringen,…). In de
afgelopen 3 jaar werden meer dan 80 piloot projecten uitgevoerd. Voorbeelden zijn textiel (bv.
werkkleding) en (kantoor)meubelen. Inkopers willen klein starten en niet meteen teveel risico
nemen. De echte circulaire impact is echter vaak te vinden in de primaire processen. Bart Vos gaf
ook 2 voorbeelden van pilootprojecten en hun bottlenecks & succesfactoren : één over
veiligheidskleding en één over betonrecyclage.

