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BEST PRACTICE SHEET
DUURZAME AANKOPEN

Aankoop van herbruikbare bekers +
dienstverlening

MANAGEMENT
Ecologisch
Circulair

Sluiten van twee raamovereenkomsten:
• het vervaardigen en leveren
van herbruikbare bekers met
stadsdesign op afroep
• het stockeren, reinigen en verdelen (incl. transport en coördinatie) van de bekers.

Sociaal

PRODUCTGROEP(EN)
Voedsel & catering

Beide
overheidsopdrachten
beogen
de
verduurzaming van de Antwerpse evenementen.
Bij de opmaak van de twee bestekken werd
dan ook de grootste aandacht geschonken aan
duurzaamheid, zowel in de technische specificaties
als in de gunningscriteria.

LEES MEER OP DE VOLGENDE BLADZIJDEN

Een project van:

CONTACT
Thalia Sleeckx
Thalia.sleeckx@antwerpen.be

Meer info
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De stad Antwerpen engageert zich om
evenementen op haar grondgebied te verduurzamen door het gebruik van herbruikbare bekers
maximaal aan te moedigen.”
Thalia Sleeckx – Innovatief coördinator stad Antwerpen

1. Behoeftebepaling
In nauwe samenwerking met het evenemententeam werden in 2018 en 2019 proefprojecten
met herbruikbare stadsbekers georganiseerd. De concrete behoefte voor de stad Antwerpen kon
deels afgeleid worden uit deze praktijktesten. Op basis van modellen van het aantal dagelijkse
stadsbezoekers werd de benodigde hoeveelheid geschat op 150 000 bekers. De modellen werden
opgesteld in functie van de georganiseerde evenementen en in combinatie met de beleidsmatige te
volgen koers.
Met het oog op de wetgeving Vlarema-7 (die het gebruik van herbruikbare bekers verplicht bij
evenementen georganiseerd door lokale besturen in Vlaanderen) en gezien de gunstige evaluatie
van de proefprojecten in 2018 en 2019, wenste de stad Antwerpen de herbruikbare bekers voor haar
eigen evenementen over te dragen naar de reguliere evenementenwerking. Om de opschaling te
vrijwaren en de stock aan te vullen bij verlies van bekers werd beslist om bijkomend 90 000 bekers
extra aan te kopen.
Aangezien het voor de stad Antwerpen niet interessant is om het transporteren, reinigen en
verdelen van bekers in eigen beheer te nemen (kostprijs, complex proces en R&D), zocht ze een
totaalpakket van dienstverlening bij een externe leverancier.

2. Doelstelling
De stad Antwerpen engageert zich om evenementen op haar grondgebied te verduurzamen door
het gebruik van herbruikbare bekers maximaal aan te moedigen. Voor alle evenementen georganiseerd door de stad zelf én alle evenementen in co-organisatie met de stad, stelt zij gratis herbruikbare bekers met stadsdesign ter beschikking.

3. Marktonderzoek en -dialoog
Er werd een marktonderzoek gehouden als onderdeel van de proefprojecten van 2018 en 2019. Daar
werden heel wat inzichten verworven met het oog op de nieuwe opdrachten in 2020. Bijkomende
consultaties met de marktpartijen waren in 2020 dan niet meer nodig.
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4. Criteria
Technische specificaties:

Gewichten
gunningscriteria

•

AANKOOP

•

Aankoop: De nieuwe bekers moeten stapelbaar zijn, ook op eventueel reeds aangekochte
exemplaren. Verder moeten ze 100% polypropyleen en hittebestendig zijn (+120°).
Service: De bekers moeten gestapeld geleverd worden en de transportruimte moet optimaal worden benut. Voor het huren van extra bekers worden dezelfde standaarden gehanteerd als bij de aankoop. Verbintenissen met sociale economie zijn een meerwaarde.

Prijs: 45
Kwaliteit: 20

Gunningscriteria:
•
•

Aankoop: Bij beoordeling van de kwaliteit wordt rekening gehouden met het aantal wasbeurten (zonder verlies van bedrukking). Duurzaamheid (milieu-, verpakkings- en afvalbeleid) en MVO (sociale maatregelen) vormden een apart gunningscriterium.
Service: Reiniging werd opgenomen als sub-gunningscriterium binnen het plan van aanpak. Hierbij wordt gekeken naar het volledige reinigingsproces dat de leverancier documenteert, met aandacht voor o.a. gebruikte producten, hoeveelheid water, recuperatie
van water, energiebesparende maatregelen etc. Ook transport werd opgenomen als apart
gunningscriterium (wagenpark en milieunormen).

Dienstverlening: 15
Duurzaamheid & MVO: 20

SERVICE
Prijs: 50

Plan van aanpak: 40
Transport: 10

5. Resultaten
Beide bestekken werden begin 2020 gegund voor een termijn van vier jaar.
De stad Antwerpen is inmiddels in staat om alle evenementen van de categorieën 1 (evenementen georganiseerd door de stad) en 2 (evenementen in co-organisatie met de stad) te
voorzien van haar eigen herbruikbare bekers met stadsdesign.
De leverancier van het service-contract zorgt voor dienstverlening op maat inclusief transport,
afwas, stockage en coördinatie indien nodig. Ook het bijhuren van bekers tijdens piekmomenten kan voorzien worden.
Resultaten op langere termijn zijn: besparing op de kost voor reiniging van de evenementensites, maatschappelijke winst (i.e. sensibilisering van de bevolking en effect op het straatbeeld),
milieuwinst (minder wegwerpbekers die verbrand of gerecycleerd moeten worden), city branding en het opbouwen van ervaring met herbruikbare bekers.
Tot nu toe zijn er maar liefst 500.000 wegwerpbekers bespaard, waardoor er 2,75 ton minder plastic verbrand is.

6. Geleerde lessen
Aankoop:
•
•

Kies bij de aankoop van herbruikbare bekers voor een apart bestek in plaats van dit als
een perceel op te nemen binnen het bestek voor service. Dit zorgt er wellicht voor dat de
procedure vereenvoudigd kan worden.
Vraag monsters of stalen, zodat de beoordeling op stapelbaarheid en kwaliteit vlot kan
verlopen.

500.0000
wegwerpbekers
uitgespaard

=
2,75
ton
minder plastic
verbrand
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Service:
•
•

•
•

Wees volledig over de scope van de service: vermelding van de gewenste formaten, transport, stockage, reiniging, coördinatie, bijhuren enz.
Geef duidelijke SLA’s aan: afspraken bij nutteloze transporten; geen betaling voor reiniging van onaangeroerde verpakkingen; voorzien van inzamelrecipiënten van de bekers;
verplichte minimumafname; goede afspraken indien de leverancier voor coördinatie zorgt
(overnachting, maaltijden...).
Vraag aan de leverancier om te rapporteren over de statistische gegevens: per bar, per
evenement, per jaar.
Let ook op de duurzaamheid van de verpakkingen. In het bestek voor service is er nu enkel
sprake van ‘stevige opbergdozen’ in de technische vereisten. Voor een toekomstig bestek
overweegt de stad om ook herbruikbare verpakkingen te eisen.

7. Budget van de opdracht
Het totale budget van deze opdracht, gespreid over vier jaar en inclusief de btw, komt neer
op 40 000 euro voor de aankoop van de bekers en op 500 000 voor het totaalpakket van de
inbegrepen services.
Info september 2020: Gezien het contract recent werd afgesloten en gezien evenementsector
door de coronacrisis reeds 6 maanden stil ligt, is er nog geen info beschikbaar over de uitvoering.

Budget van de
opdracht
(4 jaar, incl. btw)
AANKOOP

40.000 euro
SERVICE

500.000 euro

Meer sheets zoals deze vind je op:
www.gidsvoorduurzameaankopen.be

