Seminarie Duurzame Gebouwen

Integratie van circulaire economie
in overheidsopdrachten
Webinar met simultaanvertaling
Brussel, 18 juni 2021

Overheidsopdrachten spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire
economie. De bouwsector ontsnapt daar niet aan. Een opdrachtgever kan het initiatief
nemen om volgens de beginselen van circulaire economie te bouwen of te verbouwen.
Deze intentie vanaf de eerste schetsen beklemtonen maakt een meer geïntegreerde
aanpak van duurzame gebouwen mogelijk.


Welk potentieel hebben verbouwingen voor circulaire economie? Wat zijn de
mogelijkheden in geval van nieuwbouw?



Hoe kan men voorschriften in een bestek integreren die de beginselen van circulaire
economie garanderen? Kunnen overheden op dit vlak een voorbeeldrol spelen?



Wat zijn de gunningscriteria waarmee men rekening moet houden? Hoe zit het met
verantwoordelijkheden en garanties?



Hoe kan een inschrijver zich onderscheiden van zijn concurrenten? Aan de hand
van welke garanties kan hij de opdrachtgever overtuigen van zijn betrokkenheid?



Kunnen de oplossingen, die uit een bouwteam ontstaan, geïntegreerd worden in
een lopende opdracht en zo ja, op welke manier?

Dit seminarie zal aan de hand van concrete voorbeelden en een werfbezoek de sleutels
geven om zelf actie te ondernemen. Overheidsopdrachten zullen nooit meer dezelfde
zijn!

Deelname: naar aanleiding van de gezondheidscrisis is dit seminarie uitzonderlijk gratis
(maar de inschrijving blijft verplicht).
Dit seminarie telt voor 6 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars en de syndici.
Deelname aan dit seminarie valt onder het kader van de permanente opleiding voor de
architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.
Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen:
www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo
Inschrijvingen:
Klik hier
Contact :
opleidingendubo@leefmilieu.brussels
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Seminarie Duurzame Gebouwen

Integratie van circulaire economie
in overheidsopdrachten
Brussel, 18 juni 2021 (webinar)
08u30 – Onthaal
09u00 – Inleiding

Moderatie : Rob Renaerts (Coduco)

09u15 – Stappenplan « Naar een circulaire economie » in de bouwsector
Oorsprong, opbouw en visie van het strategische GPCE instrument
Ambroise Romnée (ICEDD – facilitator GPCE Bouw)
09u25 – Vademecum « Circulaire gebouwen »
Tool voor publieke opdrachtgevers voor een duurzaam en circulair beheer van grondstoffen
Ambroise Romnée (ICEDD – facilitator GPCE Bouw)
09u55 – Hergebruik van bouwmaterialen bij overheidsopdrachten
Hoe de extractie en reïntegratie ervan te organiseren
Michael Ghyoot (ROTOR)
10u40 – Vraag-en-antwoordsessie
11u00 – Koffiepauze
11u15 – Het circulair bouwproces
Principes en richtlijnen
Spreker nog te bepalen (BC Architects)
11u45 – De circulaire economie in de context van overheidsopdrachten voor werken
Hoe kan circulariteit in het bestek worden geïmplementeerd?
Sophie Jacques (Equal Partners)
12u30 – Vraag-en-antwoordsessie
12u45 – Lunch
13u45 – Circulaire oplossingen in overheidsopdrachten
Concrete voorbeelden en praktijkervaringen
Aline Vergauwen (WTCB)
14u15 – MASTOCK : een project om de waarde van gemeentelijk vastgoed te verhogen
Juan Pablo Cieri (Gemeente Molenbeek)
14u35 – Zware renovatie van 160 sociale woningen, met integratie van circulaire economieprincipes
Be Exemplary 2019
Céline Sabath (BinHôme SCRL) en Arnaud De Lanève (P&P architects)
15u15 – Vraag-en-antwoordsessie
15u35 – Conclusie

Moderatie : Rob Renaerts (Coduco)

15u45 – Einde
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