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2e officiële Vlaamse Green 

Deal



Green Deal Circulair 

Aankopen DOEL: 

 Realisatie van circulaire aankooptrajecten bevorderen

 Kennis en ervaringen delen in lerend netwerk

 AMBITIE: 

 Minstens 30 deelnemers (bedrijven, organisaties en 

overheden)

 = realisatie van 60 pilootprojecten

 TIMING: 

 Kick-off event: 8 juni 2017

 Looptijd: juni 2017 – juni 2019



GDCA: Aanbod aan 

deelnemers
 Lerend netwerk circulair aankopen (circa. 4 bijeenkomsten / jaar)

 Begeleiding en coaching op maat van aankopers

 Ondersteuning via instrumenten en tools

 Collectieve marktdialoog

 Leren van elkaars pilootprojecten

 Wegwerken van knelpunten

 Communicatie voor ruim publiek 

 Zicht op financiering voor circulaire aankoopprojecten



DEADLINE: 19 mei !!

 Minstens 2 piloot circulaire 

aankoopprojecten uitvoeren

 Actief deelnemen aan het lerend 

netwerk

 Stappen zetten om principes circulair 

aankopen structureel te integreren

 Ten minste 2 ondersteunende acties 

uitvoeren, zoals: 
 organisatie-specifiek lerend netwerk

 organiseren van een opleiding

 onderzoek ondersteunen met experts

 communicatie-acties en sensibilisering



Kick-off event GDCA: 8 juni

 16u00 – 20u00, ING Brussel, Marnixlaan 24

 Start-event voor CEO’s van deelnemende bedrijven, 

overheden en organisaties + beperkt aantal 

geïnteresseerden

 Formele ondertekening door alle deelnemers

 Aanwezigheid minister Schauvlieghe



Financiering voor circulaire aankoop 

projecten

 OVAM: Subsidies innovatieve projecten circulaire economie

 Budget 2017 voor projecten circulair aankopen: circa. 250 000 €

 50% cofinanciering 

 Project call in het najaar van 2017

 Dept. EWI: Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

 Budget: 5 miljoen € / jaar

 Cofinanciering 50/50 voor: 
 Precommerciële aankooptrajecten (PCP)

 Overheidsopdrachten voor innovatie waarbij nog een validatiefase nodig is (PPI+)

 Project call: loopt tot 15 juni (herhaling in najaar)



Meer weten?

www.linkedin.com/groups/13518342

www.circulair-aankopen.vlaanderen

https://www.linkedin.com/groups/13518342
http://www.circulair-aankopen.vlaanderen/


vlaanderen-circulair.be

@CirculFlanders

Dankjewel!

Dimitri Strybos

Facilitator Circulaire 

Economie

dimitri@vlaanderen-circulair.be


