OP WEG NAAR
CIRCULAIR
BOUWEN
VOORONTWERP BELEIDSPROGRAMMA

/ rapport

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OP WEG NAAR
CIRCULAIR BOUWEN
VOORONTWERP BELEIDSPROGRAMMA
publicatiedatum / 24.03.2014
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

www.ovam.be

Inhoud
1

2

Opdracht ............................................................................................................................... 2
1.1

Een nieuw beleidsprogramma voor de transitie naar een circulaire BOUWeconomie ...........2

1.2

Afbakening van het werkterrein ..............................................................................................2

1.3

Context .....................................................................................................................................3

1.3.1

Tijden en uitgangspunten veranderen. ............................................................................3

1.3.2

Achtergrond en trends .....................................................................................................3

1.3.3

Beleidsomgeving ..............................................................................................................4

Circulair bouwen, een transitie .............................................................................................. 7
2.1

Wat is circulair bouwen? ..........................................................................................................7

2.2

Circulair bouwen, een transitie ................................................................................................8

3 Van duurzaam materialenbeheer naar circulair materialenbeheer en circulair ontwerpen en
(ver)bouwen ............................................................................................................................... 10

4

3.1

Aanpak ...................................................................................................................................10

3.2

Terugblik: Realisaties tot 2020 ...............................................................................................10

3.3

Proeftuin Circulair Bouwen ....................................................................................................11

3.4

Vooruitblik: Beleidsstreven voor 2030 ...................................................................................13

3.5

Uitdagingen voor het beleidSstreven 2030............................................................................14

Uitdagingen en werven voor de bouwsector ........................................................................ 16
4.1

5

Werven en deelwerven ..........................................................................................................17

Samenwerking..................................................................................................................... 31
5.1

Een breed partnerschap met verschillende rollen .................................................................31

5.2

Opvolging voortgang beleidsprogramma ..............................................................................32

5.3

Opvolging circulaire bouweconomie .....................................................................................32

5.4

Middelen ................................................................................................................................33

24 maart 2021 - pagina 1 van 33
Auteur: Philippe Van de Velde – Versie: 3

Voorontwerp – Beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Auteur:
Versie:

Projectgroep beleidsprogramma bouw
1

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 Opdracht
1.1 EEN NIEUW BELEIDSPROGRAMMA VOOR DE TRANSITIE NAAR
EEN CIRCULAIRE BOUWECONOMIE
Een nieuw beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen‘ vervangt het vorige beleidsprogramma
'Materiaalbewust bouwen in kringlopen'.
Dit nieuwe beleidsprogramma loopt tot 2030 en sluit aan bij de ruimere doelstellingen van
Vlaanderen voor de transitie naar een circulaire economie tegen 2050. De nieuwe beleidsvisie vormt
een richtinggevend kader voor deze transitie in de bouwsector met de nadruk op de ontwikkeling
van circulair bouwen. Het beleidsprogramma sluit dus naadloos aan bij de ambitie van de Roadmap
Circulaire Economie en draagt bij aan de Werkagenda Circulair bouwen.
Het nieuwe beleidsprogramma focust op de aanpak van de uitdagingen om de milieu-impact en het
materialengebruik van de bouwsector in de volgende jaren te beheersen. De inhoud van het
beleidsprogramma is een richtsnoer met doelstellingen en mijlpalen en dient als basis voor het
opmaken van gedragen afspraken tussen overheid en de actoren uit de bouwsector om samen te
werken binnen de transitie naar circulair bouwen.
Het nieuwe programma geeft de OVAM en de stakeholders uit de bouwsector de legitimiteit om in
de toekomst te investeren in onderzoek en projecten die de beleidsvisie onderbouwen. Het
beleidsprogramma is ook een oproep naar de sector om samen te werken rond gedragen thema's.

1.2 AFBAKENING VAN HET WERKTERREIN
De transitie naar circulair bouwen staat voorop als breder kader voor dit beleidsprogramma maar de
focus ligt op het materialenbeheer op het niveau van gebouwen en infrastructuur. Het gaat om
circulair beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en om circulaire keuzes
bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Titel: 20210324 Voorontwerp Beleidsprogramma circulair bouwen.docx - 24 maart 2021 - pagina 2 van 33
Auteur: Philippe Van de Velde – Versie: 3

De samenwerking binnen het beleidsprogramma ligt binnen de decretale bevoegdheden van de
OVAM. Voor bepaalde uitdagingen moeten we soms het zichtveld verbreden naar andere
(beleids)domeinen. Dat kan binnen het beleidsprogramma, maar met respect voor de geldende
bevoegdheden en vooral om bepaalde problemen of oplossingen te agenderen.

1.3 CONTEXT
1.3.1 Tijden en uitgangspunten veranderen.
Het beleidsprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen (2014 tot 2020)’ was gericht op de
ontwikkeling van duurzaam materialenbeheer, dat paste in de duurzame ontwikkeling en de
omschakeling naar de zogenaamde ‘kringloopeconomie’. Het heeft de klemtoon gelegd op de
mogelijkheden voor hergebruik of recyclage van materialen in de bouwcyclus. Nieuw daarbij was de
aandacht voor de milieu-impact van bouwen over de ganse levenscyclus en de zoektocht naar
mogelijkheden om bouwwerken aanpasbaar te ontwerpen en uit te voeren doorheen de tijd. De
nood aan efficiënt grondstoffengebruik en aan ingrepen om de klimaatsverandering op te vangen
waren de belangrijke drijfveren. De energie-renovaties waren toen, net als nu, zowel een
opportuniteit als een bedreiging voor duurzaam beheer van materialen.
De klemtoon is vandaag verder verschoven naar de ontwikkeling van de circulaire (bouw)economie.
Tegen 2050 moet onze economie zich zonder koolstofemissies, met minimaal grondstofgebruik en
minimale impact van materialen organiseren. Vlaanderen staat voor de grote uitdaging om via de
omslag naar een circulaire economie haar koolstofvoetafdruk drastisch terug te schroeven. Met 2030
als belangrijke tussenliggende mijlpaal voor het sterk terugdringen van de uitstoot van
broeikasgassen via enerzijds het drastisch verminderen van het energieverbruik tijdens de
gebruiksfase en anderzijds een doordacht materiaalgebruik in de ontmantel- en bouwfase moeten
we tegen dan al een grote bijdrage leveren met onze partners in de bouwsector.
De doelstellingen voor circulair bouwen in het nieuwe beleidsprogramma dragen bij tot de
algemene, maatschappelijke uitdagingen gekoppeld aan het inzetten van materialen en hulpstoffen.
Bouwen is een zeer belangrijke activiteit, met een grote impact op het milieu en een enorm gebruik
van grondstoffen en hulpbronnen. Als een bij uitstek lokale activiteit heeft de bouwsector een
belangrijk rol te spelen in het aanpakken van deze grote uitdagingen.

1.3.2 Achtergrond en trends
Tegen 2050 zijn er naar schatting een miljoen Vlamingen meer dan vandaag. Door die demografische
en sociologische veranderingen zal de vraag naar gebouwen en aangepaste infrastructuur verder
stijgen. Tegen 2030 heeft Vlaanderen volgens de berekeningen meer dan 300.000 nieuwe
wooneenheden nodig. Er is nood aan een gedifferentieerd en kwaliteitsvol woonaanbod, dat
betaalbaar, aantrekkelijk en toegankelijk is, ook voor de meer kwetsbare burgers. Deze ontwikkeling
is nauw verbonden met de nood aan beheer en het tegengaan van versnippering van de
(open)ruimte.
Onze gebouwen – woningen, maar ook kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, zorgcentra,
industriële gebouwen enzovoort – moeten betaalbaar zijn. Betaalbaar bouwen betekent dat we
creatieve oplossingen moeten vinden om zowel op korte, middellange als lange termijn de kosten
voor de gebruikers, de samenleving, de planeet en de generaties die na ons komen, zo laag mogelijk
te houden.
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We zullen grote hoeveelheden grondstoffen nodig hebben om de materialen voor al die
(ver)bouwprojecten te produceren. Het economische herstel en de relance na de Covid-pandemie zal
de vraag naar gebouwen en infrastructuur doen toenemen. Circulair bouwen moet ervoor zorgen dat
deze ontwikkeling van de bouwsector gebeuren zonder bijkomende druk op het milieu en op de
natuurlijke hulpbronnen.
Om verdere opwarming van het klimaat te voorkomen is het noodzakelijk om het energieverbruik
van onze gebouwen drastisch te verlagen en het gebruik van energie bij het bouwproces van
ontginning tot de bouwwerf te verminderen. De bouwsector staat voor de uitdaging om bestaande
wooneenheden te renoveren tot lage-energiewoningen. Dat past in de engagementen van
Vlaanderen om, via het Vlaamse Klimaatbeleidsplan, mee te werken aan de CO2reductiedoelstellingen van de Europese Unie. In deze uitdagingen is meer aandacht nodig voor de
‘embodied energy’en de ‘embodied carbon’ in materialen van bouwwerken om de doelstellingen
richting 2030 en 2050 daadwerkelijk te kunnen realiseren.

1.3.3 Beleidsomgeving
1.3.3.1

Europa

Europa wil haar beleid rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie verbreden en uitbreiden
naar grondstoffenefficiëntie. Een roadmap beschrijft de mogelijkheden om tegen 2050 de
productiviteit van grondstoffen te verbeteren en de economische groei los te koppelen van het
gebruik van grondstoffen en hun milieu-impact. Omdat de bouw daarin een sleutelsector is, hebben
Europese initiatieven een invloed op de inhoud en de mogelijkheden van onze samenwerking rond
circulair bouwen in de volgende jaren.
De Europese Green Deal voorziet in een actieplan om hulpbronnen efficiënter te gebruiken door
over te schakelen op een schone, circulaire economie. Daaraan moeten alle economische sectoren
meewerken, onder meer door te investeren in milieuvriendelijke technologie, te zorgen voor een
grotere energie-efficiëntie van gebouwen en door samen te werken om de milieunormen te
verbeteren.
Bij de ‘Renovatiegolf’ (Renovation Wave) moet het renovatietempo tegen 2030 ten minste
verdubbelen en ingrijpende energetische renovaties moeten bevorderd worden. Die moeten de
energieprestaties van gebouwen verbeteren, energie- en kostenbesparingen opleveren en de
uitstoot van broeikasgassen zo veel mogelijk te verminderen.
Het Actieplan voor circulaire economie (CEAP) wil een schoner en meer concurrentieel Europa,
waarbij bouw en gebouwen een van de belangrijkste waardeketens van materialen zijn. Het actieplan
wil zorgen voor een “duurzaam productbeleid”. Dit initiatief voorziet een digitaal product- of
materialenpaspoort vanaf 2023 om duurzame productie te ondersteunen en de overgang naar een
circulaire economie mogelijk te maken. In sleutelsectoren zoals de bouw stelt het minimumeisen op
voor duurzaamheid en/of informatie.
De Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation) bevordert de open markten
voor bouwmaterialen binnen de EU. Het aspect duurzaamheid is opgenomen in de harmonisatie van
de criteria voor het CE-label. De geplande herziening van deze Verordening biedt kansen om
vereisten voor circulariteit op te nemen in de criteria en het kader voor hergebruik te verduidelijken
en verbeteren.
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De nieuwe Kaderrichtlijn Afvalstoffen legt voor bouw- en sloopafvalstoffen een minimum
doelstelling van 70 % recyclage op (inclusief hergebruik). Dit geldt niet voor het geheel van deze
afvalfractie, maar is in principe van toepassing op alle materiaalfracties, steenachtig en andere, die
bij bouw- en sloopwerken ontstaan. De nieuwe richtlijn stelt meer eisen aan de uitgebreide
producentenaansprakelijkheid. De kaderrichtlijn afvalstoffen omvat maatregelen om de negatieve
gevolgen van de productie en het beheer van afval op te vangen, voor meer efficiënt gebruik van
middelen die cruciaal zijn voor de overgang naar een circulaire economie.
De aangepaste Verordening voor grensoverschrijdend transport van afvalstoffen (EVOA) regelt de
invoer van belangrijke stromen zoals gronden, maar ook andere zandige materialen die in of als
bouwstof worden gebruikt. We moeten hierbij het evenwicht kunnen houden tussen gronden die we
aanvoeren vanuit het buitenland en uitgegraven en gereinigde bodem in het Vlaams gewest
waarvoor we een juiste bestemming moeten vinden.
1.3.3.2

Vlaanderen en federaal

Vlaams klimaatactieplan
Het Vlaams Klimaatactieplan 2021 – 2030 stelt dat de broeikasgassenuitstoot van afvalverbranding in
Vlaanderen met bijna 25 % moet dalen tegen 2030. In de Europese Green Deal is zelfs sprake van
50% tegenover het niveau van 1990. Dit betekent een forse daling van restafval en sorteerresidu’s.
Dit vraagt inspanningen op het vlak van energie-efficiëntie en de productie van hernieuwbare
energie. Bedoeling is de EU klimaatneutraal te maken tegen 2050, wat ook invloed heeft op de
materiaalkeuze en het ontwerp van gebouwen en infrastructuur.
Werkagenda circulair bouwen
De Vlaamse regering heeft haar ambitie inzake de transitie naar een circulaire economie bevestigd.
Binnen deze transitie is de bouwsector als een prioritaire sector naar voor geschoven. Om de
transitie naar een circulaire bouwsector te concretiseren zal een werkagenda worden opgesteld.
Voorliggend beleidsprogramma ‘op weg naar circulair bouwen’ zal een centrale bouwsteen zijn
binnen deze bredere Werkagenda Circulair Bouwen. De focus van het beleidsprogramma ligt op het
materialenbeheer op het niveau van gebouwen en infrastructuur. Het gaat om circulair beheer van
materialen die zich in bestaande gebouwen bevinden en om circulaire keuzes bij het ontwerpen en
(ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen gebouwen. De werkagenda circulair bouwen heeft
duidelijk een bredere scope en omvat ook bv. aspecten inzake energie, water of
gebiedsontwikkeling.
Renovatiepact en woonbeleid
Vanuit eigen doelstellingen en in lijn met de verwachtingen vanuit Europa moet Vlaanderen flink
inzetten op het versnellen van het tempo van de renovatie van het bestaande patrimonium.
Maatschappelijke veranderingen en de gewijzigde vraag naar kwaliteitsvolle wooneenheden zullen
de bouwactiviteit stimuleren. Dit zal ook zijn weerslag hebben op het materialengebruik, zowel aan
de vraag als aan de aanbodzijde. Het biedt de mogelijkheid om bij het materialengebruik en bij het
ontwerp op basis van een levenscyclusbenadering keuzes te maken die tegelijk ook meer circulair of
aanpasbaar zijn.
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Actieplan Asbestafbouw
Het Actieplan Asbestafbouw pakt de onveilige asbestsituatie aan. De verplichting voor
asbestinventaris sluit voor afbraak en ontmantelingswerken aan bij onze inspanningen om de
materiaalstromen daarbij beter in kaart te krijgen met sloopopvolging. De geplande centrale
databank met asbestgegevens en certificatiesysteem voor asbest-deskundigen zijn ook belangrijke
raakvlakken.
Federaal
Tussen het Vlaamse en het Europese niveau biedt het federale een mogelijkheid voor indirecte
afstemming met het beleid van de andere gewesten. Dit is voor de transitie-inspanningen naar
circulair bouwen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een belangrijk element van
samenwerking en afstemming. We kunnen via het Federale niveau bepaalde initiatieven ontplooien.
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2 Circulair bouwen, een transitie
2.1 WAT IS CIRCULAIR BOUWEN?
De transitie naar de circulaire bouweconomie vergt aanpassingen in alle fasen van de bouwcyclus.
Circulair Bouwen kunnen we als volgt definiëren:
Een bouwpraktijk die streeft naar een efficiënt en effectief gebruik van hulpbronnen om
economische, sociale én ecologische (meer)waarde te creëren of minstens te behouden, rekening
houdend met de bestaande erfenis en de toekomstige opportuniteiten eigen aan onze
bouwwereld.
Het is deze definitie die we binnen dit beleidsprogramma “op weg naar circulair bouwen” hanteren
als uitgangspunt.

Circulair bouwen is een parapluterm en slaat op meerdere niveaus: van (bouw)materiaal,
bouwelementen, gebouwen en infrastructuurwerken tot gebiedsontwikkeling. Dat laatste aspect valt
niet binnen de scope van dit beleidsprogramma. Het slaat ook op alle fasen van de bouwcyclus, van
het vermijden van extractie van grondstoffen, het ontwerpen van gebouwen, tot het hergebruik van
(delen van) bouwwerken.
Het effectieve en efficiënte gebruik van hulpbronnen wijst op het verantwoorde gebruik van
grondstoffen en hulpbronnen, maar evenzeer op het vermijden en aanboren van nieuwe
grondstoffen. In dat opzicht sluit het aan en verruimt het de benadering van het duurzaam
materialengebruik.
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Het circulair bouwen betrekt de volledige waardeketen, waarbij de samenwerking tussen alle
partners de betrachting is. Om dit mogelijk te maken moeten we zoeken naar hefbomen van
verschillende aard die de samenwerking mogelijk maken.
Binnen de circulaire economie maken we onderscheid tussen de bio-cyclus en de techno-cyclus.
Materialen in de techno-cyclus (fossiele brandstoffen, kunststoffen, metalen, …) zijn beperkt
beschikbaar; voor de bio-cyclus (hout, stro, schapenwol…) kunnen we via biologische processen
materialen terug laten opnemen in het ecosysteem en opnieuw oogsten.

2.2 CIRCULAIR BOUWEN, EEN TRANSITIE
Vanuit de definitie van circulair bouwen kunnen we op twee manieren naar ons gebouwpatrimonium
kijken:
a) Vanuit de erfenis met bestaande bouwwerken, waaruit we maximale economische en
ecologische meerwaarde moeten halen. Deze aanpak is vooral gericht op het best mogelijk
beheer van de einde-levensfase met behulp van selectief slopen, of beter gesteld een
sorteren aan de bron op de werf, of het performant na-sorteren van zuivere
materiaalstromen die geschikt zijn voor hergebruik of recyclage. Dit is het luik ‘urban mining’
dat door circulair materialenbeheer gericht is op het sluiten van de waarde- of
materialenketens.
b) Vanuit het perspectief van nieuw te bouwen of te renoveren bouwwerken, waarbij we bij het
ontwerpen en ontwikkelen van bouwmaterialen en van bouwwerken de nadruk leggen op
circulaire materiaalkeuzes en ontwerpen. Die laatste zorgen voor betere mogelijkheden voor
het sluiten van waardeketens in de toekomst, en bieden ook meer kansen voor het
ontwikkelen van circulaire zakenmodellen voor de bouwwerken. Dit betekent dat
bouwwerken, onderdelen en bouwmaterialen ook in de toekomst bruikbaar blijven in
dezelfde of in een gewijzigde context. Dit vatten we onder de noemer circulair ontwerpen
en (ver)bouwen.

De structuur van het nieuwe beleidsprogramma volgt de tweeledigheid met enerzijds een bestaand
patrimonium en anderzijds een toekomstige uitvoering op basis van een nieuw ontwerp. Daarbij
moet wel opgemerkt worden dat het één doorlopende waardeketen betreft waarbinnen beide
thema’s duidelijk aan mekaar gelinkt zijn en vaak ook in mekaar overlopen.

Deze tweeledigheid bouwt verder op de oorspronkelijke 5 hoofdthema’s van het beleidsprogramma
‘materiaalbewust bouwen in kringlopen’. Het circulair materialenbeheer heeft een directe relatie
met de drie materiaalgerichte thema’s in het vorige beleidsprogramma: selectief slopen, samen met
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het beheer van steenachtige en niet-steenachtige fracties. Het circulaire ontwerpen en (ver)bouwen
omvat veel elementen van het meten van materiaalprestaties van gebouwen (MMG/ TOTEM) en met
het dynamisch (veranderingsgericht) (ver)bouwen.
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3 Van duurzaam materialenbeheer naar circulair
materialenbeheer en circulair ontwerpen en (ver)bouwen
3.1 AANPAK
Het nieuwe beleidsprogramma bouwt verder op de inspanningen en de resultaten van het vorige. In
het nieuwe beleidsprogramma reiken de ambities voor 2030 verder. Het programma past in de
transitie naar circulair bouwen in 2050. Om dit te behalen moeten we grote uitdagingen overwinnen
met gerichte inspanningen.
Het beleidsstreven is in de eerste plaats een bijsturen van de huidige doelstellingen voor de transitie
richting circulair bouwen in het kader van de ruimere doestellingen van Vlaanderen en Europa op het
vlak van klimaat, milieu en grondstoffengebruik. Het beleidsstreven voor 2030 is een inschatting van
de bijdrage die vereist is vanuit een circulair beheer van materialen en voor het circulair ontwerpen
en (ver)bouwen van gebouwen en infrastructuur om deze grotere doelstellingen te bereiken. De
inspiratie voor het verfijnen van het beleidsstreven 2030, maar vooral voor de inspanningen nodig
om deze te realiseren, vonden we in de interactie met onze stakeholders en in de aanbevelingen van
de onderzoeksgroep van het luik urban mining van de proeftuin ‘circulair bouwen’ die liep vanaf
2018.
Hoe de consultatie verliep en wat de resultaten waren , vindt u in het document ‘ Ontwikkeling van
beleidsprogramma ‘op weg naar circulair bouwen’ als bijlage.

3.2 TERUGBLIK: REALISATIES TOT 2020
Voor het circulair materialenbeheer, ook wel aangeduid als ‘urban mining’ kunnen we verder
bouwen op wat we voor selectief slopen en voor het beheer van steenachtige en andere materialen
hebben bereikt.
Het ontwikkelen van selectief slopen, meer bepaald het scheiden aan de bron en afzonderlijk
afvoeren van bepaalde materiaalstromen of hun na-sorteren, was een grote stap vooruit. Vandaag
heeft Vlaanderen een degelijk kader om vanop de werf tot aan de verwerking de verschillende
materiaalstromen te volgen. Verdere inspanningen zijn nodig om dit geheel in de praktijk ook
daadwerkelijk uit te rollen en de ontwikkeling van markten voor meer en beter hergebruik en
recyclage mogelijk te maken. De aangekondigde invoering van een verplichting van sloopopvolging
bij grote werven kan een belangrijke impuls zijn voor verdere verbetering van de praktijk en de
kwaliteit van de afvalstromen. Het zal een uitdaging zijn hetzelfde niveau te behalen bij kleine
werven, in het bijzonder bij de gedeeltelijke afbraak gekoppeld aan renovatiewerken.
Het beheer van het steenachtig puin heeft in de voorbije jaren verder gebouwd op het elan dat in
vorige uitvoeringsplannen voor de bouwsector ontstond. De verschillende partners hebben elkaar
gevonden en oplossingen kunnen uitwerken. Het hoogwaardig toepassen van gerecycleerde
granulaten blijft een uitdaging. We zullen enerzijds met de partners moeten zoeken naar
mogelijkheden om dit zakelijk te doen kloppen, maar anderzijds zullen we ook met overheden en
certificatie-instellingen moeten bekijken of en hoe we binnen het normenkader meer ruimte daartoe
kunnen bieden.
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De inhaalbeweging qua recyclage of hergebruik bij de niet-steenachtige materialen is uitgebleven,
ondanks de grote bereidheid van de partners tot samenwerking. Het ontbreken van economisch
haalbare modellen en transparantie in data voor inzameling, verwerking en afzet blijven een groot
struikelblok waarvoor we verder naar oplossingen moeten zoeken.
Het circulair ontwerpen en (ver)bouwen zet de inspanningen verder van de thema’s
materiaalprestatie van gebouwen en dynamisch (veranderingsgericht) bouwen. Die startten in
2014 vanuit de onderzoeks- en beleidsvoorbereidende fase. De grote uitdaging was toen om ze als
volwaardige thema’s op de kaart te zetten en de praktijk daarvoor kenbaar maken aan de Vlaamse
bouwsector.
Grote stappen werden gezet voor het bepalen van de materiaalprestaties van gebouwen. De
lancering van de TOTEM-tool in 2018, specifiek gericht op gebruik door architecten, was een mijlpaal.
In de daaropvolgende jaren werd de achterliggende MMG-methodiek nog verder uitgewerkt en de
link met de B-EPD databank op federaal niveau gelegd. De goede samenwerking tussen de drie
gewesten ligt mee aan de oorsprong van deze succesvolle stappen en vertaalde zich ook door in een
groeiend aantal gebruikers van de tool. TOTEM en de achterliggende methodiek zijn nog in continue
evolutie op basis van verdere inzichten inzake circulariteit, linken met energiebeleid... Samen met
het vervolledigen van de methodiek blijft de uitwerking van een meer formeel beleidskader voor de
grenswaarden aan de milieu-impact van gebouwen nodig om TOTEM volwaardig te verankeren in de
Vlaamse (Belgische) bouwsector.
Voor veranderingsgericht (dynamisch) bouwen ontwikkelden we een begrippenkader en de
ontwerprichtlijnen. Door de transitie naar een circulaire economie versnelde het
bewustwordingsproces voor dit thema binnen de bouwsector. Met de Green Deal Circulair Bouwen
in 2019 en de gerichte call Circulair Bouweconomie in 2020 kreeg het thema meer armslag. Maar er
blijft nog een hele weg te gaan om de omslag naar volledig circulair en veranderingsgericht bouwen
te realiseren.
Het ontbreken van indicatoren over het proces en de resultaten van de inspanningen en maakten de
concrete opvolging in het vorige beleidsprogramma moeilijk. We konden enkel een kwalitatieve
evaluatie maken van de geleverde inspanningen op basis van bepaalde resultaten en mijlpalen die
werden vastgelegd in de tweejaarlijkse actieprogramma’s. Het beeld van de realisaties is wel
volledig, maar een verband met de geleverde inspanningen kunnen we niet altijd leggen.
Op basis van de gegevens uit de online bevraging hebben we wel een beeld van de perceptie bij onze
partners van de maturiteit van de ambities in het afgelopen beleidsprogramma. Deze meting dient
als een benchmark voor het niveau waarop we starten naar het beleidsstreven voor 2030.

3.3 PROEFTUIN CIRCULAIR BOUWEN
Binnen het luik rond urban mining (materialenbeheer) van de proeftuin circulair bouwen, voerde een
onderzoeksgroep van experten een grondige systeemanalyse uit van de transitie naar een circulaire
bouweconomie. Het onderzoek werd afgerond eind 2020 en verliep deels parallel met het
consultatieproces voor het nieuwe beleidsprogramma. Uit deze studie nemen we enkele elementen
mee in het nieuwe beleidsprogramma.
Ondanks de grote inspanning om het beheer van materialen in kringlopen te organiseren, zal de
omschakeling naar circulair bouwen vanuit de heersende lineaire benadering in de bouwsector
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moeilijk verlopen. Het zal tijd vergen om de circulaire praktijken op te schalen en te verbreden,
terwijl de gevestigde aanpak geleidelijk kan worden teruggedrongen. Dit vraagt een systemische
aanpak om te begrijpen waarom de huidige aanpak faalt. Zo komen systemische knelpunten naar
voren. Binnen het beleidsprogramma moeten we die aanpakken om de transitie kansen te bieden.
Deze omslag is bijzonder complex en vraagt een systeembenadering. Het systeemdenken legt de
nadruk op onderlinge relaties en tracht de perspectieven van alle betrokken partijen in de cycli met
elkaar te verbinden en tegenover elkaar te plaatsen.

De systeemanalyse wijst ook op verschillende knelpunten die de transitie naar circulair bouwen in de
weg staan. Als kernprobleem staat het ontbreken van een afstemming tussen de vraag en het
aanbod van circulaire bouwoplossingen. Die kunnen slaan op het gebruik van materialen, of van het
ontwerpen van bouwwerken volgens bepaalde circulaire principes. Bij de vraag is er nood aan
informatie en sensibilisering en moeten de potentiële opdrachtgevers worden overtuigd. Bij het
aanbod bestaat er een duidelijke vrees, een weigering om bepaalde risico’s te nemen. Die wijzen op
onduidelijkheid over de kwaliteit en andere aspecten van de materialen, of van de geboden
oplossingen. Het ontbreken van vertrouwen tussen de partners binnen een waardeketen of een
verband waarbinnen samenwerking nodig is, is ook een belangrijk element dat het aanbieden van
bepaalde diensten in de bouweconomie verhindert. De combinatie van de onzekerheid over het
aanbod, maar vooral over de vraag maakt het ontwikkelen van zakenmodellen op lange termijn
moeilijk. Dit hindert de doorbraak van nieuwe concepten en hun opschaling in een bredere markt.
Voor het circulair materialenbeheer moeten we daarom inzetten op het wegwerken van de
knelpunten vanuit waarde-creatie. Dat vraagt ingrepen op verschillende vlakken.
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3.4 VOORUITBLIK: BELEIDSSTREVEN VOOR 2030
Opdat de bouwsector tegen 2050 de volledige omslag naar de circulaire bouweconomie kan maken,
moeten we voor het beleidsstreven in 2030 een zeker niveau hebben bereikt. Zowel voor 2050 als
voor 2030 werden beleidsambities geformuleerd. Het beleidsstreven voor 2030 is het richtsnoer voor
het nieuwe beleidsprogramma en voor de samenwerking met onze partners tussen 2022 en 2030.
Daarom hebben we dat beleidsstreven met percentage aangevuld.
In 2050

Tegen 2050

bouwen we enkel nog met materialen met de
kleinst mogelijke milieu-impact, materialen die
we hebben teruggewonnen uit het bestaande,
gebouwde patrimonium.

streven we ernaar dat nieuwe of gerenoveerde
bouwwerken multifunctioneel zijn en
aanpasbaar in functie van de noden; en een
minimale milieu-impact hebben. We
beschikken over een volledig digitaal overzicht
van de materiaalvoorraad in ons gebouwde
patrimonium

Daarom moeten we tegen 2030

Daarom moeten we tegen 2030

95% van de steenachtige en 70 % van de niet
steenachtige materialen uit bouwwerken
hergebruiken of recycleren. Daarvan zetten we
ten minste de helft hoogwaardig terug in.

25% van de gebouwen (nieuwbouw / renovatie)
ontwerpen en bouwen volgens de principes van
circulair bouwen

Dit betekent dat we tegen 2030

Dit betekent dat we tegen 2030

•
•
•

Voor alle afbraak- en ontmantelwerken de
materiaalkringlopen opvolgen van werf tot
verwerking;
Met kwaliteitsborging alle gerecycleerde
materialen veilig kunnen gebruiken in een
tweede of derde leven;
Door ketensamenwerking ten minste de
helft van de materialen hergebruiken of
inzetten als grondstof voor nieuwe
bouwmaterialen of andere hoogwaardige
toepassingen.

•
•

•

Bouwen en verbouwen volgens de
principes van veranderingsgericht bouwen;
Voor elk bouwwerk dat een
omgevingsvergunning krijgt, beschikken
over een paspoort met materiaaldata bij
finale oplevering;
Voor elk bouwwerk onder een maximaal
Water – Energie – Materialenpeil scoren
qua milieu-impact.

De voortgang en de mate waarin we de doelstelling bereiken volgen we met specifieke indicatoren.
Om de key performance indicator (KPI) te bepalen gebruiken we data over het primaire
grondstoffengebruik en gegevens over de productie en het gebruik van gerecycleerde materialen,
zowel voor steenachtige als andere stromen. En we zetten in op data over hergebruik. Het opvolgen
van de voortgang zal gegevens vergen over bouwwerken met omgevingsvergunning en de kwaliteit
van hun plannen. Hiervoor zullen we data nodig hebben van buiten de OVAM.
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3.5 UITDAGINGEN VOOR HET BELEIDSSTREVEN 2030
Naast de haalbaarheid van het beleidsstreven tegen 2030 zijn we ook nagegaan welke de
belangrijkste uitdagingen zijn voor de circulaire toekomst van de bouwsector. Die uitdagingen
hebben we afgeleid uit de knelpunten die volgens onze stakeholders het bereiken van het
beleidsstreven voor circulair bouwen in 2030 in de weg kunnen staan.
Deze liepen in grote mate gelijk met de bevindingen uit de Proeftuin, ook voor het luik rond circulair
ontwerpen en (ver)bouwen.
We identificeerden vier uitdagingen:
-

Marktvertrouwen vergroten
Samenwerking in de waardeketen
Sensibilisering en opleiding
Meten en inventariseren van informatie

Voor elk van deze 4 uitdagingen geven we hieronder een korte beschrijving. Daarna gaan we in op
hoe we deze uitdagingen willen aanpakken in het nieuwe beleidsprogramma.

Marktvertrouwen vergroten
Er heerst onzekerheid over de milieu-hygiënische kwaliteit, bouwtechnische geschiktheid en andere
aspecten in verband met de kwaliteit en bruikbaarheid van hergebruikte of gerecycleerde
materialen. Dat zorgt voor een terughoudendheid om deze materialen in te zetten. Ook vragen over
aansprakelijkheid en (verdeling) van de verantwoordelijkheid, oorsprong en verdere behandeling,
etc. zijn struikelblokken voor het inzetten van hergebruikte of gerecycleerde materialen. Ook
potentiële aanbieders van materialen hebben gelijkaardige vragen, waardoor bepaalde materialen
niet aangeboden worden voor hergebruik of inzet als bouwstof. In dezelfde zin treft het gebrek aan
vertrouwen ook het opnemen van bepaalde beslissingsinstrumenten en het willen toepassen van
concepten en ontwerpen van anders of veranderingsgericht bouwen. In het kort: vraag en aanbod is
onvoldoende gekend en vindt elkaar niet. Zorgen voor een leefbare markt kan hierbij helpen. .
Parallel daarmee zoeken we naar mogelijkheden om direct of indirect ongelijkheden in de markt
tussen primaire en teruggewonnen of hergebruikte materialen vooral door stimulerende ingrepen
weg te werken.
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Samenwerking in de waardeketen
De samenwerking tussen de verschillende partners, schakels in de keten, verloopt vaak onvoldoende
goed. Bovendien is de samenwerking vaak nog sterk lineair, gericht op de meest nabije schakels in de
keten en heerst er onzekerheid en gebrek aan openheid. Daarom moeten we zoeken naar
oplossingen en middelen om de samenwerking te versterken. Door afspraken rond nieuwe
samenwerkingsvormen en verantwoordelijkheden en een betere verdeling van de kosten en de
baten voor alle partners in de keten, zullen nieuwe vormen van samenwerking een kans krijgen. De
overheid zorgt door directe handhaving of met een geschikt kader voor het naleven van de
afspraken.
Sensibilisering en opleiding
Het vinden van de juiste informatie is cruciaal om circulair bouwen meer ingang te laten vinden in de
praktijk. Veel opdrachtgevers beschikken over onvoldoende kennis en informatie over circulair
bouwen, waardoor er een verkeerd beeld heerst over de gevolgen voor een bouwproject op
organisatorisch en financieel vlak. Het is daarom belangrijk de opdrachtgevers te overtuigen van de
meerwaarde van circulair bouwen.
Daarnaast is het ook nodig om de huidige en toekomstige bouwprofessionals voldoende kennis en
vaardigheden te geven met betrekking tot circulair bouwen, om zo mee te stappen in de transitie
naar circulair bouwen. Inzetten op ruime sensibilisering en opleiding van het doelpubliek is daarom
cruciaal.
Meten en inventariseren van informatie
Aan het complex bouwproces zijn bijzonder veel data verbonden, ook wanneer er nog geen sprake is
van circulariteit. Het is vaak moeilijk om de juiste data te vinden omdat deze verspreid zijn.
Daarnaast ontbreekt de mogelijkheid om data aan mekaar te koppelen. In lijn met een verdere
digitalisering van de bouwsector en met het oog op de transitie naar circulair bouwen is het
noodzakelijk in te zetten op het beschikbaar stellen van data over bouwwerken en circulariteit
meetbaar te maken.
Deze inspanningen hebben we georganiseerd in zogenaamde ‘werven’. Deze zijn verder opgedeeld in
deelwerven met specifieke onderliggende (deel)doelstellingen. De samenhang van de werven en hun
relatie met de aanpak van de uitdagingen, samen met een overzicht van de actiepaden en mijlpalen
om het beleidsstreven te behalen, staan beschreven in het volgende hoofdstuk.
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4 Uitdagingen en werven voor de bouwsector
Per uitdaging hebben we 1 of meerdere zogenoemde ‘werven’ geïdentificeerd, waarin de
inspanningen zijn opgenomen om deze uitdagingen te overwinnen. Per werf zijn deze inspanningen
opnieuw ingedeeld in 1 of meerdere deelwerven.
Per werf en deelwerf omschrijven we het doel en de reikwijdte van de acties voor de komende jaren.
De mijlpalen geven de belangrijke tussentijdse stappen aan.
In een circulaire bouweconomie zijn het materialenbeheer, het ontwerp en de uitvoering niet van
elkaar los te koppelen. De meeste werven focussen daarom ook op beide thema’s. De samenwerking
met en over de gehele bouwsector staat centraal, zoals ook gebleken is tijdens de workshops met de
stakeholders.
Een overzicht van de werven is te zien in onderstaande figuur.
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4.1 WERVEN EN DEELWERVEN
WERF 1 Oorsprong en bestemming van materialen kennen
Betrouwbare en volledige informatie over de oorsprong en historiek van de materiaalstromen is belangrijk voor hun nieuwe gebruikers. Daarom moeten we materialen die
we willen hergebruiken of nuttig toepassen, opvolgen vanaf hun ontstaan tot verwerking. We zetten daarom in op het verder ontwikkelen van de sloopopvolging vanuit de
afbraak- en ontmantelingswerven, en op het op punt stellen van de kwaliteitsborging en tracering van gesorteerde bouw- en sloopmaterialen. We zorgen dat we bij
toepassing gevaarlijke en storende elementen maximaal kunnen elimineren en monitoren. We zorgen voor voldoende opvolging van de materialen ongeacht of ze binnen
of buiten de bouwsector zijn ontstaan.

MARKTVERTROUWEN

DEELWERF 1.1 Uitrollen van sloopopvolging begeleiden
We blijven inzetten op een performante sloopopvolging door erkende sloopbeheerorganisaties.
Daartoe optimaliseren we de regelgeving (met aanpassingen in Vlarema en de standaardprocedure).
We monitoren zoveel mogelijk werven. Hiervoor verbeteren en digitaliseren we de
sloopopvolgingsprocedure. We gebruiken sloopopvolging om stromen te volgen zowel bij de
bronsortering op de werf, en mogelijk bij de na-sortering van afgevoerde stromen. We focussen niet
alleen op de puinfractie, maar onderzoeken dit ook voor andere materiaalstromen. We sturen aan op
de uitwisseling van gegevens uit de databanken van sloopbeheerorganisaties, omdat die belangrijk
zijn voor het beleid en de afstemming van vraag en aanbod van materialen.

Mijlpalen
• Goedkeuring aangepaste standaardprocedures
sloopopvolging
• Opstelling digitale sloopopvolgingsprocedure
• Afspraken over data-uitwisseling met de databank van de
sloopbeheerorganisatie(s)
• Rapport over sloopopvolging voor andere materialen dan
steenpuin

DEELWERF 1.2 Gesorteerd bouw- en sloopmateriaal beheren
Bij bepaalde, vooral kleine, sloopwerven is het vaak niet mogelijk om de materialen aan de bron te
scheiden en apart te laten inzamelen en afvoeren. We werken aan een onderbouwde oplossing door
de ontwikkeling van een specifiek kader bij kleine werven voor de gescheiden inzameling van fracties
bouw- en sloopmateriaal aan de bron, die rekening houdt met vereiste kwaliteitsborging van de nasortering.
De stromen zonder bronsortering komen als gemengde stromen bouw- en sloopmateriaal in
sorteerinstallaties. Die installaties moeten de kwaliteit van de gesorteerde fracties kunnen
garanderen. De na-sortering geeft ook garanties over de zuiverheid, oorsprong, historiek en
bestemming. We werken aan een maximale integratie van data uit sorteerinrichtingen in de
sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie.

Mijlpalen
• Aangepaste standaardprocedures voor sloopopvolging in
installaties voor na-sortering van gemengd bouw- en
sloopmateriaal
• Aangepast kader voor bronsortering en gescheiden
inzameling van fracties bouw- en sloopmateriaal voor kleine
werven.
• Kader voor kwaliteitsvolle na-sortering gericht op
hoogwaardig gebruik
• Kader voor integratie van data uit na-sortering in
sloopopvolging opgesteld
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MARKTVERTROUWEN

DEELWERF 1.3 Bouwstoffen van buiten de keten opvolgen
Vanuit andere economische sectoren komen minerale materiaalstromen en materialen met een
einde-leven-statuut in aanmerking voor gebruik in of als bouwstof. Voor het marktvertrouwen is het
belangrijk dat gebruikers een betrouwbaar beeld hebben over de samenstelling, kwaliteit, oorsprong
en historiek van deze stromen. Vooral wanneer de bouwmaterialen die deze bouwstoffen bevatten
zelf bij een einde-gebruiksfase komen is deze informatie noodzakelijk voor volgende levenscycli.
Daarom zetten we in op de ontwikkeling van een kwaliteitsborgingsysteem om de milieu-hygiënische
kwaliteit van deze materialen op te volgen. We bekijken nieuwe methodes om deze stromen te
kunnen opvolgen.

Mijlpalen
• Toepassing van het kwaliteitsborgingsysteem en het
certificatiereglement voor secundaire granulaten via de
grondstofverklaringen
• Kader voor het beoordelen eind-leven van materialen houdt
rekening met milieu-impact in verdere cycli (2e en 3e leven)
• Verslag van onderzoek naar nieuwe methodes om
bouwtoepassingen met bepaalde materiaalstromen op te
volgen

DEELWERF 1.4 Juiste toepassing van bouwstoffen waarborgen
Het is belangrijk om op te volgen hoe grondstoffen met een einde-leven-statuut opnieuw met een
grondstofverklaring worden ingezet, ook in volgende levenscycli. Het inzetten van materialen als
grondstof kan gebeuren onder bepaalde voorwaarden. We werken daarom aan het verder
ontwikkelen en invoeren van de kwaliteitsborging voor het gebruik van materialen met een
grondstofverklaring. Een hoogwaardige toepassing van materialen vergt dat deze bij voorkeur
worden ingezet als grondstof voor nieuwe bouwmaterialen. We werken aan methodes om eenduidig
te bepalen welk aandeel hergebruikte of gerecycleerde materialen in bouwmaterialen of
gebouwelementen gebruikt zijn. We onderzoeken de mogelijkheden om door eco-design en
technische innovatie dit aandeel hergebruikte of gerecycleerde inhoud zo hoog mogelijk te krijgen in
verschillende bouwmaterialen en -toepassingen.

Mijlpalen
• Uitgewerkte methodologie voor het bepalen van
hergebruikte en gerecycleerde inhoud in bouwmaterialen en
bouwelementen
• Definitie en bepalingswijze van ‘recycled content’
opgenomen in Vlarema
• Verdere ontwikkeling kwaliteitsborging voor grondstoffen
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WERF 2 Kwaliteitsgaranties voor het inzetten van hergebruikte en gerecycleerde materialen in bouwwerken
We bieden een veilig kader voor het hergebruik en de recyclage van materialen in bouwwerken. Door de opvolging van materialen garanderen we de bouwtechnische en
de milieukwaliteit. Voor de gerecycleerde steenachtige materialen zetten we in op meer gebruik in hoogwaardige toepassingen. Voor andere materiaalstromen
onderzoeken we hoe een geoptimaliseerde ontmanteling van bouwwerken de kansen voor hergebruik en recyclage vergroot. We stimuleren onderzoek bij
productontwikkelaars en ontwerpers om waarde-behoud van materialen en bouwwerken bij einde leven te maximaliseren. Uitgegraven bodem en grondachtige stromen
bieden we kansen om primaire delfstoffen te vervangen.

MARKTVERTROUWEN

DEELWERF 2.1 Ontwikkelen kader voor hergebruik
Of een bouwmateriaal uit een sloop of ontmanteling opnieuw kan worden gebruikt is afhankelijk van
verschillende criteria zoals milieu-impact, bouwtechnische eigenschappen, veiligheid… Op het vlak
van certificatie en verantwoordelijkheden bestaan op het terrein twijfels die zorgen voor
terughoudendheid bij mogelijkheden voor hergebruik.
We werken een kader uit waarin het statuut van de materialen voor hergebruik duidelijk is en de
vereisten inzake verantwoordelijkheid eenduidig zijn opgenomen. Dit kader is in de eerste plaats
juridisch, maar omvat ook afspraken en werkwijzen van partijen betrokken bij de certificatie en het
toekennen en opvolgen van verantwoordelijkheden.

Mijlpalen
• Behoeften van de stakeholders/gebruikers zijn in kaart
gebracht
• Aanpassing regelgeving (Vlarema) voor hergebruik
bouwmaterialen
• Aanbod initiatieven certificatie/garantie en voorbeelden zijn
in kaart gebracht

DEELWERF 2.2 Verder ontwikkelen kader voor recyclage van de steenachtige materiaalstromen
Transparante en ruime kwaliteitsborging is voor de steenachtige materialen de sleutel, samen met
ondersteuning van het aanbestedingsproces, om te evolueren in de richting van hogere percentages
gerecycleerde materialen als bouwstof.
We zetten bij recyclage in op hoogwaardige toepassingen en het verhogen van het aandeel
gerecycleerde steenachtige granulaten in nieuwe bouwmaterialen of gebouwelementen. Daartoe
hanteren we een duidelijke omschrijving van hoogwaardige en laagwaardige toepassingen. Indien
nodig, worden voorschriften en reglementering daarop afgestemd. De technische normen en de
standaardbestekken moeten het gebruik van gerecycleerde materialen in hoogwaardige toepassingen
toelaten.
We hebben aandacht voor de mogelijke verontreiniging van de puinfractie met gevaarlijke
afvalstoffen en stellen alles in het werk om deze definitief uit de keten te verwijderen door reiniging
of storten.

Mijlpalen
• Standaardbestekken laten groter aandeel voor gerecycleerde
granulaten toe
• Beheersysteem granulaten en eenheidsreglement aangepast
aan gewijzigde regelgeving sloopopvolging, kwaliteitsborging
sorteren en grondstofverklaringen
• Voorstel aangepast normenkader voor certificatie
bouwwerken met gerecycleerde granulaten (in beton, ….)
• Onderzoeksrapport over de beste praktijken in beheer van
steenpuin van werf tot verwerking
• Afwegingstool hoogwaardigheid van recyclage of hergebruik
ontwikkeld en uitgerold
• Onderbouwde inbreng voor aanpassing van de CPR (EU) is
opgesteld en voorgelegd aan Europa via de Belgische
kanalen
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DEELWERF 2.3 Versterken kader voor recyclage van niet-steenachtige materiaalstromen

MARKTVERTROUWEN

Voor diverse materiaalstromen (andere dan steenachtig) versterken we de communicatie en
samenwerking tussen diverse actoren in de waardeketen om het aandeel gerecycleerde materialen in
nieuwe bouwmaterialen en -elementen te verhogen. We stimuleren wisselwerking tussen
ontmantelaars, sorteercentra en materiaalproducenten rond o.a. acceptatiecriteria, innovatieve
scheidingstechnieken. Waar mogelijk zetten we initiatieven op rond het uitwerken en testen van cocreatieve oplossing voor technische, economische en logistieke knelpunten in de waardeketen
We verkennen of we via juridische weg een verdere verplichting tot sorteren aan de bron of nasorteren van specifieke stromen kunnen invoeren met het oog op een betere valorisatie.
We stimuleren het opnemen van niet-steenachtige materialen uit sloop- en ontmantelingswerken bij
de hoogwaardige valorisatie van materiaalstromen die vrijkomen bij het productieproces
(productieafval en snijafval). Die kunnen we inzetten binnen of buiten de waardeketens in de bouw.

Mijlpalen
• Communicatieplatform m.b.t. acceptatiecriteria,
ontmantelingsvoorwaarden voor specifieke stromen?
• Onderzoeksrapport over mogelijkheden en technieken om
bepaalde fracties van elkaar te scheiden

DEELWERF 2.4 Versterken aandacht voor circulaire bouweconomie binnen productontwikkeling
Moeilijkheden en de leerlessen over moeilijkheden bij het hergebruik en recyclage van materialen bij
een einde levensfase, moeten worden meegenomen bij de ontwikkeling van (nieuwe) producten.
Problematische materialen worden zoveel mogelijk geweerd.
Een proactieve samenwerking tussen verschillende actoren/producenten van bouwmaterialen die
vaak samen in een element of toepassing voorkomen, vergroot de mogelijkheden voor het
terugwinnen van materialen of elementen. Dit gebeurt op basis van verder onderzoek en waar nodig
ook een aanpassing van de regelgeving.

DEELWERF 2.5 Bodemmaterialen beter inzetten als bouwmateriaal
Bij graafwerken komen belangrijke hoeveelheden uitgegraven bodem vrij. We hebben een duidelijk
milieu hygiënisch kader voor het gebruik van bodemmaterialen in bouwkundige toepassingen,
waaronder funderingen. Dit vermijdt het gebruik van primaire zanden, leem of klei uit eigen of
ingevoerde ontginningen. We onderzoeken de optimale omstandigheden om uitgegraven bodem aan
te wenden in bouwtechnisch geschikte toepassingen. Andere al dan niet gereinigde grondachtige
stromen, afkomstig uit Vlaanderen of andere gewesten of landen, kunnen delfstoffen enkel
vervangen wanneer ze voldoen aan alle voorwaarden qua milieu en bouwtechniek.

Mijlpalen
• Voorbereiding aangepaste regelgeving bouwtechnieken klaar
en doorgestuurd
• Onderzoeksrapport van gebruik van bepaalde materialen of
bouwtechnieken en hun invloed op de mogelijkheden voor
het sluiten van de waardeketens
• Aanpassing regelgeving (Vlarema) voor gebruik van bepaalde
bouwmaterialen
• Co-creatie van bouwmaterialen die gemakkelijker te
recupereren zijn bij afbraak of ontmanteling

Mijlpalen
• Kader voor gebruik voor gereinigde gronden als grondstof
• Mogelijkheden bekend voor (bouwtechnisch) gebruik van
uitgegraven bodem als bouwstof
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WERF 3 Stimulerende markt voor circulair bouwen
We creëren mogelijkheden waarbinnen de circulaire bouwmarkt zich kan ontwikkelen. We geven ruimte om te experimenteren met nieuwe toepassingen en werkwijzen
binnen een afgelijnd kader. We zorgen dat de circulaire vraag- en aanbodmarkt elkaar vinden. We verhelderen en delen concepten en procedures om de samenwerking te
bevorderen of te verbeteren en integreren deze in projecten van de Vlaamse overheid.

MARKTVERTROUWEN

DEELWERF 3.1 Ontwikkelen van ruimte voor experimenten
De omslag van een lineaire naar een circulaire economie vraagt initiatieven en experimenten om
vernieuwende concepten en zakenmodellen een kans te geven. Bouwtechnische vereisten,
voorschrift en hun certificatie, maar ook andere regelgeving, uitgewerkt binnen een lineaire
benadering kunnen belemmerend werken. Daarom werken we aan een afgebakend (juridisch) kader
waarbinnen experimenten kunnen plaatsvinden. Samen met bedrijven en overheden bekijken we ook
hoe we dergelijke experimenten (financieel) kunnen ondersteunen.

Mijlpalen
• Afsprakenkader voor experimenten circulair bouwen
• Vlaanderen heeft een juridisch kader waarbinnen bedrijven
veilig experimenten circulair bouwen kunnen ondernemen
• Kader ter ondersteuning van innoverende experimenten

DEELWERF 3.2 Koppelen van vraag en aanbod bouwtoepassingen via platformen
In een circulaire bouweconomie is het belangrijk dat vraag- en aanbodzijde van circulaire
bouwoplossingen elkaar vinden. Dit vraagt kanalen op maat, die aanbieders stimuleren op de markt
te komen maar ook aan vraagzijde vertrouwen geven over beschikbare bouwoplossingen. Uit het
groot aantal data vanuit verschillende platformen en specifieke instrumenten proberen we dit hiaat,
of de ontbrekende schakel te vinden. De aard en oorsprong van de materiaalgegevens kunnen zeer
verschillend zijn maar moeten wel gelokaliseerd, gekarakteriseerd en gedefinieerd worden naar
beschikbaarheid en tijd (periode).

Mijlpalen
• Uitgewerkt concept voor vraag- en aanbodplatform
• Afspraken met beheerders van dataplatformen voor de
uitwisseling van gegevens
• Gebruiksvriendelijke tool laat toe vraag en aanbod te
verbinden op basis van voorgestelde criteria
• Verdienmodel voor vraag- en aanbodplatform

DEELWERF 3.3 Verhelderen concepten en opstellen leidraad voor een circulaire bouwmarkt
Om de circulaire bouwmarkt te versterken en de transitie er naartoe te versnellen, zetten we in op
het uitwerken van heldere concepten, bijkomende voorschriften, leidraden, voorbeeldbestekken...
De Vlaamse overheid neemt hier haar voorbeeldrol op en brengt deze binnen haar projecten in
praktijk.

Mijlpalen
• Voorbeeldbestekken
• Leidraden en voorschriften voor toepassen van circulaire
bouwprincipes in projecten
• De Vlaamse overheid hanteert deze voorbeeldbestekken,
leidraden en voorschriften rond circulair bouwen in haar
projecten bij de gunning en uitvoering
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WERF 4 Waarde-creatie en kosten/baten circulair bouwen
Onzekerheid over de economische en financiële leefbaarheid van circulair bouwen remt de transitie naar een circulaire bouweconomie. We onderzoeken hoe de sloop en
de ontmanteling van gebouwen een volwaardige plaats in de bouwcyclus krijgen, als cruciale schakels voor de ontwikkeling van circulair materialenbeheer. We zorgen
ervoor dat de kosten en baten van circulair bouwen inzichtelijk worden. We kijken daarbij naar alle stappen in de keten, en hoe deze bijdragen aan de waarde-creatie van
materialen. We onderzoeken hoe milieukosten in rekening kunnen worden gebracht en hoe dit in de bouweconomie geïntroduceerd kan worden.

SAMENWERKEN IN DE WAARDEKETEN

DEELWERF 4.1 Integreren sloop en ontmanteling als volwaardige stap in bouwproces
Sloop en ontmanteling zijn in een circulaire economie essentiële schakels in de waardeketen, als een
startpunt voor waarde-creatie. In de lineaire economie worden deze werkzaamheden al te vaak als
een eindpunt gezien, waarbij prijszetting een doorslaggeven element is.
We zetten in op gedegen, zorgvuldige sloopwerken die nuttig toe te passen materialen opleveren en
een bron zijn voor waarde-creatie. We gaan na hoe deze economische en ecologische waarde-creatie
gevaloriseerd kan worden in contracten en bestekken en hoe sloopwerken aansluiting vinden bij de
productie- en constructiefase.
Om een goede praktijk te stimuleren en te bestendigen moeten we zorgen voor meer zekerheid voor
bedrijven die conform de regelgeving en goede praktijken werken.

Mijlpalen
• Aangepast standaardbestek voor sloopwerken
• Aangepast reglementair kader voor nieuwe praktijk voor
toewijzing van sloopwerken
• Nieuwe modelcontracten voor de uitvoering van circulaire
sloopwerken
• Kader voor erkenning voor sloopbedrijven die selectief /
circulair werken

DEELWERF 4.2 Onderzoeken financiële zakenmodellen voor de circulaire bouweconomie
In een circulaire bouweconomie wijzigt de invulling van rollen en samenwerking tussen de
verschillende actoren in de bouwsector. Dit heeft ook een financiële impact. De verschuiving van
kosten en baten vraagt een nieuwe berekening die zaken zoals waarde-creatie integreert. Dit is
essentieel om leefbare zakenmodellen op te zetten.
We analyseren de kosten en baten doorheen de volledige waardeketen en onderzoeken hoe dit
binnen een ketenverantwoordelijkheid tot nieuwe zakenmodellen kan leiden.

Mijlpalen
• Overzicht kosten en baten binnen waardeketen
• Onderzoeksrapport over model voor verdeling kosten en
baten
• Berekeningswijze voor toewijzen kosten en baten in de keten
• Opstart beheersysteem met kosten/baten verdeling binnen
een waardeketen in de bouw

DEELWERF 4.3 Onderzoeken internaliseren van milieukosten
Om investeren in circulair bouwen interessanter te maken, is het van belang om naast effectieve
financiële kosten (investering, onderhoud…) ook de kosten en baten over de levenscyclus te bekijken.
Het kan immers zijn dat een circulaire bouwoplossing financieel gezien duurder uitvalt over de gehele
levenscyclus, maar op milieuvlak wel duidelijk veel voordeliger is. We onderzoeken daarom de
mogelijkheden tot het meenemen van milieu-impact als gunningscriterium in openbare
aanbestedingen als een manier om dit te stimuleren. We gaan na hoe dergelijke doorrekening in de
bouwmarkt geïntroduceerd kan worden. De prijsverschillen tussen gerecycleerde materialen en

Mijlpalen
• Monetarisatie-waarden / wegingsfactoren voor milieuimpactindicatoren (cfr. TOTEM)
• Onderzoek naar uitbreiding verplichtingen rond opstellen
EPD
• Onderzoeksverslag over de integratie van milieubenchmarks
in aanbestedingen
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primaire delfstoffen of grondstoffen, staan de ontwikkeling van circulair materialenbeheer in de weg.
Daarom zoeken we naar mogelijkheden om de kosten en baten te internaliseren. Deze berekening
kunnen we gebruiken om het gebruik van gerecycleerde of hergebruikte materialen te stimuleren of
primaire grondstoffen af te remmen.

•

Kosten/baten vergelijking tussen primaire en secundaire
grondstof omvat milieu-invloed

WERF 5 Rollen en aansprakelijkheid doorheen de circulaire bouwketen

SAMENWERKEN IN DE WAARDEKETEN

Bouwen in een circulaire bouweconomie wijzigt de manier van samenwerken grondig voor de partners in de bouwcyclus. In de transitie naar circulair bouwen herbekijken
we daarom de rollen en verantwoordelijkheden en passen deze aan. Een helder juridisch kader biedt vertrouwen in deze nieuwe werkvormen.
Concepten voor mogelijke samenwerking, zoals een uitgebreide ketenverantwoordelijkheid waarin afspraken over opdrachten, verantwoordelijkheden maar ook kosten en
baten over de volledige keten worden opgenomen, creëren mogelijkheden om met nieuwe businessmodellen aan de slag te gaan. Om een gelijk speelveld te waarborgen
voor alle betrokken partijen biedt de overheid ofwel directe handhaving of een kader voor (zelf)controle op basis van duidelijke regelgeving.
DEELWERF 5.1 Bouwteams bij circulair bouwen versterken
Bouwteams vormen een uitstekende (tijdelijke) werkvorm om samenwerking doorheen de
waardeketen gestalte te geven. Het zijn multidisciplinaire teams (architecten, producenten,
adviseurs, overheden, aannemers, opdrachtgevers, …) die gedurende het gehele bouwproces (van
ontwerp over uitvoering tot onderhoud) samenwerken om te komen tot een optimaal ontwerp voor
de volledige levensduur van bouwwerken.
De Vlaamse overheid stimuleert de werking in bouwteams door deze werkvorm als standaard in haar
aanbestedingen op te nemen. Een verdere uitwerking en reglementering van bouwteams in het kader
van circulair bouwen is daarbij noodzakelijk.

Mijlpalen
• Kader en reglementering rond (tijdelijke)
samenwerkingsverbanden in bouwteam
• Modelcontract werken in bouwteams
• Bij openbare aanbestedingen vraagt de Vlaamse Overheid
het werken in bouwteams als standaard werkvorm

DEELWERF 5.2 Afbakenen rollen en verantwoordelijkheid binnen uitgebreide ketenverantwoordelijkheid
Om materiaalkringlopen hoogwaardig te sluiten en hergebruik te stimuleren zijn waarde-creatie en
waarde-behoud essentieel. Dit vergt samenwerking en een andere invulling van de rollen voor de
partners in de keten. Met de wijziging van de rol en onderlinge afstemming zijn nieuwe afspraken
nodig. We brengen de partners in de keten samen en streven naar werkbare modellen om onderlinge
afstemming en uitwisseling van taken te regelen. Met een afsprakenkader nemen we de verdeling
van de aansprakelijkheden mee. Deze zijn de basis voor het bepalen van de
ketenverantwoordelijkheid. Ook kosten en baten worden in dit model mee opgenomen.

Mijlpalen
• Onderlinge relaties tussen partners in de waardeketen in
kaart gebracht
• Starten van samenwerking (binnen beheersysteem, ….) met
kosten/baten verdeling voor een waardeketen
• Model rolverdeling in waardenketen afgerond

DEELWERF 5.3 Juridisch kader voor nieuwe werkvormen in de circulaire bouweconomie
Nieuwe werkvormen binnen de circulaire economie vragen een specifiek en aangepast juridisch
kader. Rollen en verantwoordelijkheden verschuiven, aansprakelijkheden worden anders ingevuld,
kosten en baten worden anders verrekend. Om partners vertrouwen te geven in deze circulaire

Mijlpalen
• Onderzoeksrapport met knelpuntenanalyse en voorstellen
rond vernieuwde aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Titel: 20210324 Voorontwerp Beleidsprogramma circulair bouwen.docx - 24 maart 2021 - pagina 23 van 33
Auteur: Philippe Van de Velde – Versie: 3

werkvormen is een nieuw afsprakenkader noodzakelijk, juridisch onderbouwd en afgezet tegen de
bestaande wet- en regelgeving.

•
•

Voorstel aanpassing regelgeving
Afstemming kader ‘werken in bouwteams’ en
Architectenwet en Reglement beroepsplichten

DEELWERF 5.4 Gelijk speelveld door gerichte ondersteuning en handhaving
Een nieuw manier van samenwerken binnen een waardeketen volgens onderlinge afspraken zal zeker
in een beginfase voor de betrokken bedrijven bijkomende kosten veroorzaken. De nadelige
kostenstructuur kan de participerende bedrijven in een nadelig positie brengen ten opzichte van een
lineaire markt. Daarom zetten we in op een duidelijk kader voor de afspraken, waar nodig met
reglementen. We zorgen voor een geschikte opvolging en handhaving, die eventueel een
(zelf)controle aanvult.

Mijlpalen
• Kader voor handhaving voor ketensamenwerking uitgewerkt
• Handleiding / richtlijnen voor handhaving door overheden
• Rol van partners, certificatie-instellingen in (zelf)controle
bepaald
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METEN EN INVENTARISEREN VAN INFORMATIE

WERF 6 Materiaalpotentieel van bouwwerken in kaart brengen en opvolgen
Om een beleid te voeren dat gericht is op maximale valorisatie van materiaalstromen brengen we de hoeveelheden, de milieu-impact en andere karakteristieken van
materialen op bouwwerkniveau bij elkaar. We maken een koppeling met het bestaande patrimonium om een realistische inschatting te maken van het potentieel aan
materialen dat beschikbaar wordt voor hergebruik of recyclage.
DEELWERF 6.1 Ontwikkelen en ontsluiten materiaaldata op bouwwerk niveau
Opdrachtgevers, aannemers, slopers, … zijn gebaat bij volledige, betrouwbare en actuele gegevens
van het bouwwerk. We streven naar digitaal ontsloten gegevens die we actualiseren bij aanpassing of
renovatie. Het ontwerpen, onderhouden, renoveren en slopen van gebouwen en infrastructuur wordt
zo in dynamische informatiemodellen vastgelegd. We pogen materiaaldata te koppelen aan een BIMmodel en andere bestaande toepassingen zoals de EPB-software en TOTEM, en we onderzoeken of
we de data kunnen integreren in de Woningpas. Deze informatie genereert op eenvoudige wijze info
voor sloopopvolging en de asbestinventaris.

Mijlpalen
• Duidelijk format voor het samenbrengen van materiaaldata
op niveau van bouwwerken
• Concept om het materiaaldata-format te updaten en te
koppelen aan andere toepassingen
• Politieke beslissing voor het verplicht invoeren van het
materiaaldata-format

DEELWERF 6.2 Materiaalstromen van het gebouwde patrimonium in kaart brengen
Het samenbrengen van individuele gegevens van bouwwerken op macroniveau (wijk-, stad of regio)
geeft inzicht in materialenstromen die bij ontmanteling vrijkomen voor hergebruik of recyclage. Dit
laat toe op termijn voor specifieke materiaalstromen te anticiperen op de noden (logistiek en
technisch) voor optimaal hergebruik of hoogwaardige recyclage.

Mijlpalen
• Behoefte aan materiaaldata voor planning (levensduur
materialen + wanneer zullen ze vrijkomen) in kaart gebracht
• Methode en tools om het materiaalpotentieel te raadplegen
• Inzet van tools om tot circulariteit te komen
• De toepassing MATIS geeft info over de herbestemming van
selectief ingezamelde materiaalstromen in de bouw
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METEN EN INVENTARISEREN VAN INFORMATIE

WERF 7 Circulariteit van bouwwerken meten
Om de impact van onze bouwwerken te minimaliseren en de waarde van materialen in ons gebouwenpatrimonium te maximaliseren, zetten we in op tools die de
voetafdruk en het potentieel van materialen in kaart te brengen. Voor het beoordelen van de circulariteit van een bouwwerk, kijken we ook naar de multifunctionaliteit en
de mogelijke aanpasbaarheid van bouwwerken.
DEELWERF 7.1 Ontwikkelen en invoeren M-peil voor gebouwen
TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials) wordt verder vervolledigd om
de milieu-impact van gebouwen in kaart te brengen en te begrenzen. We zetten in op de
ontwikkeling van een benchmark alsook op het uitrollen van een wetgevend kader voor een M-peil.

Mijlpalen
• Verdere ontwikkeling en vervolledigen TOTEM tool
• Start onderzoek naar benchmark (per typologie)
• Roadmap tot 2050
• Materialenpeil is geïntroduceerd

DEELWERF 7.2 Ontwikkelen waardeschaal voor multifunctionaliteit en aanpasbaarheid van bouwwerken
We werken een waardeschaal uit die de aanpasbaarheid en multifunctionaliteit van bouwwerken
meetbaar en zichtbaar maakt.
Door het opmaken van dergelijke waardeschaal stimuleren we opdrachtgevers, architecten, … om
veranderingsgericht te ontwerpen en te bouwen.
We zetten in op de ontwikkeling van een benchmark en he tuitrollen van een wetgevend kader voor
minimumeisen voor multifunctionaliteit en aanpasbaarheid van bouwwerken

Mijlpalen
• Praktische richtlijnen voor de aanpasbaarheid en
multifunctionaliteit van een gebouw
• Parameterlijst voor de aanpasbaarheid en
multifunctionaliteit van een gebouw
• Voorstel voor waardeschaal
• Benchmark voor multifunctionaliteit en aanpasbaarheid
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WERF 8 Draagvlak en kennis over circulair bouwen

SENSIBILISERING EN OPLEIDING

Zowel de bouwsector als de opdrachtgevers van bouwwerken spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van een circulaire bouw-economie. Om de transitie te versnellen,
zetten we in op versterking van het draagvlak: waarom een circulaire bouweconomie, waarom nu handelen, wat is de meerwaarde van circulair bouwen? Vanuit een
coherente beleidsvisie bieden we informatie aan op maat van een brede doelgroep.
We zetten in op toegankelijke informatie voor de huidige bouwprofessionals en zorgen dat de professionals van morgen over de nodige circulaire (bouw)competenties
beschikken. Opdrachtgevers van bouwwerken ondersteunen we door duiding te geven bij het verwerken van de informatie en het gebruiken van relevante beslissingstools.
DEELWERF 8.1 Draagvlak versterken en agendasetting
De bouwsector is bij uitstek gekenmerkt door een waardeketen met een lange doorlooptijd. Dit
maakt het noodzakelijk vandaag te handelen om tegen 2050 de individuele en maatschappelijke
baten van een circulaire economie te oogsten. Om deze urgentie te duiden, tekenen we een traject
uit dat inzet op een brede sensibilisering van opdrachtgevers (privaat, lokale besturen) en actoren
binnen de bouwsector. Dit geeft inzicht in de ambities van de Vlaamse overheid binnen een breder
(Europees) kader en concrete doelstellingen zoals de CO2-reductie gelinkt aan thema’s zoals
Klimaatopwarming.

Mijlpalen
• Afgerond onderzoek naar communicatiestrategie en
prioritaire doelgroepen
• Samenwerkingsakkoord over communicatiestrategie
• Verankering Circulair Bouwen in relevante beleidsdomeinen

DEELWERF 8.2 Ontsluiten info op maat
Het delen van kennis, informatie en goede (praktijk)voorbeelden is essentieel om van circulair
bouwen de standaardpraktijk te maken. De uitdaging ligt in het overzichtelijk en toegankelijk
samenbrengen van de bestaande informatie en dit op maat van de gebruiker: bouwprofessionals die
nieuwe circulaire oplossingen zoeken, opdrachtgevers die een circulaire aanpak in hun projecten
willen opnemen, opleidingscentra die circulair bouwen in hun opleiding willen integreren.
Deze kennisdeling heeft tot doel concrete voorbeelden en oplossingen te bieden voor onderliggende
vragen rond circulair bouwen. Kennisdeling vertrekt van een helder begrippenkader, bevat good
practices, en zoomt in op samenwerkingsmodellen en technische kennis.
We bieden duiding en toelichting bij trends en informatie over circulair bouwen bij verschillende
mogelijke opdrachtgevers voor circulair bouwwerken.

Mijlpalen
• Conceptnota met stakeholders over een gedeeld
informatieplatform
• Afsprakennota met stakeholders voor het uitwerken en de
continue opvolging van de informatiestroom
• Uitwerking en invulling informatieplatform
• Helder begrippenkader over circulair bouwen
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SENSIBILISERING EN OPLEIDING

DEELWERF 8.3 Integreren circulair bouwen in bouwopleiding
Circulair bouwen heeft een impact op de profielen en competenties die nodig zijn in de bouwsector.
Op verschillende niveaus (Europees, …) brengt men in kaart wat de toekomstige noden zijn en hoe de
arbeidsmarkt daar een antwoord moet en kan op bieden. Dit vraagt een vertaling naar en verder
uitdiepen van de Vlaamse context.
Op basis hiervan wordt een traject uitgetekend om de competenties en profielen geleidelijk ingang te
laten vinden in het opleidingsaanbod van de bouwsector. Er wordt met de onderwijs- en bouwsector
bekeken hoe dit kan worden ondersteund.
Om het gebruik te stimuleren van tools die circulariteit meten en onderbouwen, tekenen we een
traject uit om dit in het opleidingsaanbod te verankeren.

Mijlpalen
• Mapping jobs en profielen in een Circulaire bouweconomie
in Vlaanderen
• Opleidingstraject tools voor het meten en onderbouwen van
circulariteit
• Actieplan met onderwijs en bouwsector: hoe Circulair
Bouwen introduceren bij de toekomstige bouwprofessional
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DIGITALE INFORMATIE-UITWISSELING

WERF 9 Digitale informatie-uitwisseling in de bouw
Transparante informatie over de oorsprong en de historiek, het gebruik en de bestemming van materialen, verhoogt hun economische waarde en inzetbaarheid in een
circulaire bouweconomie.
De trend naar digitaliseren in de bouwsector biedt kansen om data te koppelen en transparant te delen binnen de waardeketen. We streven naar een optimaal en
transparant gebruik van data, die via verschillende kanalen beschikbaar zijn. We zetten in op afstemming, gebruiksvriendelijke tools en een veilige omgeving voor het
beheer en gebruik van data.
DEELWERF 9.1 Inzetten op kwaliteitsvolle digitale dataverzameling
Digitalisering en gebruik van digitale tools zet zich steeds verder door in de bouwsector, zowel bij
planning, beheer, ontwerp en opvolging van projecten. Dit vraagt input van data, maar genereert ook
data.
Het slim inzetten van deze data creëert kansen voor de ontwikkeling en opvolging van
beleidsbeslissingen en voor snellere afstemming van vraag en aanbod in de markt. Het opent ook
mogelijkheden voor automatisering en gebruik van AI.
We onderzoeken welke data cruciaal zijn voor de transitie naar een circulaire bouweconomie. We
maken daarbij gebruik van bestaande en nieuw in te zamelen data.
We streven naar kwaliteitsvolle data die transparant worden aangewend om de circulaire
bouweconomie te ondersteunen.

Mijlpalen
• Rapport databehoeften
• Afsprakenkader voor uitwisseling data

DEELWERF 9.2 Koppelen van dataplatformen en instrumenten
Digitale data worden om diverse redenen en via verschillende kanalen en platformen ingewonnen.
Via overleg tussen beheerders van verschillende databanken (verschillende beleidsdomeinen binnen
Vlaanderen en daarbuiten) bekijken we de mogelijkheden voor afstemming en uitwisseling van
relevante informatie.

Mijlpalen
• Mapping databanken en stakeholders
• Afsprakenkader tussen beheerders van platformen
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DIGITALE INFORMATIE-UITWISSELING

DEELWERF 9.3 Uitwerken juridisch kader voor dataverzameling en -uitwisseling, eigendom en gebruik
Bij verschillende activiteiten binnen een waardeketen en binnen een circulaire bouwcyclus komen
data vrij die voor uiteenlopende doelen bruikbaar zijn. Gelet op de bescherming van data, maar de
vaak ook uiteenlopende belangen van partners is onderlinge uitwisseling en gebruik niet eenvoudig.
Binnen een algemene trend naar digitaliseren met een nauwere samenwerking in de waardeketen en
onderlinge afhankelijkheid is het noodzakelijk een juridisch kader op te bouwen dat vertrouwen geeft
aan alle partners. Deze aspecten van data-uitwisseling reiken verder dan de bouwsector, maar we
bekijken dit specifiek voor deze sector.
We onderzoeken zaken zoals gebruik van data, verplichting tot aanleveren data, opslag binnen een
veilige omgeving, vrije beschikbaarheid data, privacy, IP-rechten.

Mijlpalen
• Voorstel voor aanpassing van regelgeving die uitwisseling
van data in de bouwcyclus regelt
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5 Samenwerking
5.1 EEN BREED PARTNERSCHAP MET VERSCHILLENDE ROLLEN
Het beleidsprogramma biedt een kader waarbinnen wij gezamenlijk de transitie naar een circulaire
bouweconomie tot ontplooiing laten komen. Het bouwt op de participatie en samenwerking die
tijdens het vorige beleidsprogramma werd ingezet en versterkt de dynamiek en het co-creatieve
proces eigen aan de Kompasgroep Bouw, de Proeftuin Bouw en de Green Deal Circulair Bouwen.
De transitie naar een circulaire bouweconomie vraagt een breed partnerschap, met medewerking
van stakeholders uit diverse sectoren, elk met een eigen rol in het verhaal. Deze rol wordt bepaald
door de fase in het proces, maar ook door de mate waarin formele en informele samenwerking
tussen publieke en private partners gestalte krijgt. Aan de hand van een uitgebreide matrix, worden
de rollen per werf en deelwerf ingevuld en in een afsprakenkader gegoten.

Bron: https://openpolicy.blog.gov.uk/2020/03/06/introducing-a-government-as-a-system-toolkit
De OVAM neemt een coördinerende rol op om het beleidsprogramma samen met de partners voort
te stuwen en op te volgen. Zij organiseert daartoe regelmatig overleg met de trekkers van de
verschillende werven (en deelwerven). Halfweg en bij het einde van de uitvoering van het
programma gebeurt een contextanalyse en impactmeting op basis waarvan een eventuele bijsturing
gebeurt of de aanzet tot een volgend programma wordt gegeven. Dit gebeurt in nauwe afstemming
met de Werkagenda Bouw.
Binnen haar beleidsdomein neemt de OVAM het voortouw voor de bijsturing en aanpassing van het
regelgevend kader. Zij gaat in dialoog met andere betrokken overheden om tot een coherent en
gedragen beleid te komen.
Voor werven waar dit nodig blijkt, zet de OVAM haar expertise op het vlak van circulair
materialenbeheer en circulair ontwerpen en (ver)bouwen actief in. Zij kan die aanvullen met de
inbreng van experten die zij betrekt bij een project binnen de samenwerking
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De OVAM neemt een faciliterende rol op om een helder en afgestemd verhaal rond circulair bouwen
mee te realiseren. Communicatie-inspanningen over de inspanningen en resultaten van het
beleidsprogramma leveren de stakeholders gezamenlijk en in samenspraak met de OVAM.
Een afsprakenkader definieert de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende stakeholders bij
elk van de werven en deelwerven.

5.2 OPVOLGING VOORTGANG BELEIDSPROGRAMMA
Om de voortgang van het beleidsprogramma op te volgen, zijn heldere afspraken tussen de
betrokken partners noodzakelijk. De OVAM neemt een coördinerende rol op om de opvolging en
afstemming tussen de verschillende werven en deelwerven te monitoren. Zij organiseert daartoe een
breed overleg met alle verantwoordelijken van de verschillende werven en deelwerven.
Bij aanvang van het programma wordt binnen iedere werf (en deelwerf) een actieplan uitgezet met
een concrete planning, prioritaire acties en behoeften aan onderlinge afstemming tussen werven. Dit
vormt de basis voor de opvolging van het programma. Tweemaal per jaar nodigt de OVAM alle
betrokken ‘werfleiders’ uit een stand van zaken te geven over de vooruitgang en de gerealiseerde
acties. Deze bijeenkomst biedt een platform waar de betrokken partijen in dialoog treden over de
gezamenlijke inspanningen en de verder planning van het programma. Tussentijds rapporteren ze
over hun inspanningen en de voortgang in het behalen van de doelstellingen en mijlpalen
Binnen elke werf en deelwerf geven actiepaden aan hoe de ambities en concrete mijlpalen worden
gerealiseerd. Naast timing en doelstellingen omschrijven deze welke concrete (proef)projecten en
studies noodzakelijk zijn om de ambitie te realiseren.
Voor de actielijnen voor de werven en deelwerven werken we KPI uit. Hiervoor hebben we een
eerste aanzet gegeven door overleg binnen de OVAM met het team Onderzoek en Monitoring.
Daarbij kijken we zowel naar beschikbare als ontbrekende data om de KPI op te volgen. Daarbij
rekenen we ook op de stakeholders naar hun actieve inbreng.

5.3 OPVOLGING CIRCULAIRE BOUWECONOMIE
Voor de ontwikkeling van dit beleidsprogramma voerden we een bevraging uit naar de mate waarin
circulaire bouwen vandaag in de markt aanwezig is. Dit maakte het mogelijk aan te geven waar we
staan in de transitie naar een circulaire economie. Wij steunen daarbij op de perceptie die leeft bij
bouwprofessionals. Wij handhaven deze indicator doorheen het programma (mid-term,
eindevaluatie) om te meten op welke wijze het draagvlak voor een circulaire economie evolueert.
Daarnaast zet het beleidsprogramma sterk in op digitalisering en dataverzameling om een beter zicht
te krijgen op en de mate waarin ons patrimonium circulair is. Hiertoe wordt reeds bestaande data
samengebracht met nieuwe te ontwikkelen tools.
Binnen de verschillende werven en deelwerven laten indicatoren toe de vooruitgang van het
programma te registreren, zowel naar uitvoering als naar impact. De opvolging gebeurt zowel binnen
de werven als tijdens het 6-maandelijkse brede partneroverleg.

Titel: 20210324 Voorontwerp Beleidsprogramma circulair bouwen.docx - 24 maart 2021 - pagina 32 van 33
Auteur: Philippe Van de Velde – Versie: 3

5.4 MIDDELEN
Voor de begeleiding en coördinatie van de inspanningen binnen het beleidsprogramma stelt de
OVAM medewerkers ter beschikking. Van de partners zetten ook personeel met hun expertise in om
de doelstellingen te bereiken.
Het is belangrijk voor de volledige duur van het beleidsprogramma de nodige financiële middelen te
voorzien. Die zijn nodig voor het uitvoeren van bepaalde onderzoeken, het opvolgen van
experimenten en proeven. Voor bepaalde uitwisselingsplatformen of andere interactie moeten we
beroep kunnen doen op externe expertise.
Voor een deel kunnen we Europese middelen aanwenden. Het ontwikkelen van beleid door
bijvoorbeeld aanpassingen van de regelgeving past in het SMART Life- project dat loopt tot 2027. Dit
kunnen we gebruiken voor bepaalde experimenten op te volgen.
Voor andere inspanningen proberen de OVAM en haar partners middelen te vinden in Europese
onderzoeks- of ondersteuningsprojecten.
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