OPEN CALL
CIRCULAIRE ECONOMIEPROJECTEN

THEMA CIRCULAIR AANKOPEN

OVAM (Vlaanderen Circulair) nodigt (partnerschappen van) lokale
overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en
burgers uit om experimenteer, demonstratie- en disseminatieprojecten in
te dienen over circulaire economie.
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SITUERING EN DOELSTELLINGEN

1.1

De transitie circulaire economie

De Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving is in 2018 ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting
van het Minafonds subsidies toe te kennen aan (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen,
onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers met het oog op proefprojecten in het kader van de transitie naar
een circulaire economie, voor een totaal bedrag van 5,3 miljoen euro. Voor deze call wordt daarvan 300.000 euro
gereserveerd.
Deze subsidies kaderen in de transitie naar een circulaire economie, één van de 7 prioritaire thema’s van de
langetermijnvisie ‘Visie 2050’ van de Vlaamse Regering. Ze worden gebruikt als instrument voor de uitvoering
van de startnota: ‘Vlaanderen Circulair: een stuwende kracht naar een circulaire economie in Vlaanderen’. Op
24 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit ‘de transitie naar de circulaire
economie doorzetten’ goed.
Op 25 maart 2016 stelde de Vlaamse Regering de nota ‘Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’ voor
(VR 2016 2503 DOC.0258). De ambitie voor Vlaanderen naar 2050 richt zich op het creëren van welvaart en welzijn
op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen,
waarin iedereen meetelt.
Er werden zeven transitieprioriteiten bepaald, die noodzakelijk zijn om een omslag richting 2050 te maken.
Deze transities zijn structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Ze zijn het resultaat
van ontwikkelingen die elkaar versterken op economisch, cultureel, ethisch, technologisch, ecologisch, sociaal
en institutioneel vlak. Om deze transities te realiseren, hebben we een aangepaste mentaliteit en aanpak nodig
die gericht is op systeeminnovatie. Overheden, ondernemingen, kennisinstellingen, socioculturele organisaties,
milieuverenigingen en individuele burgers spelen elk hun rol. Duurzaamheid vormt een belangrijke leidraad in de
toekomstvisie voor Vlaanderen. Visie 2050 geldt ook als derde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling.

1.2

Inhoudelijke focus Circulaire Economie

De wereldbevolking groeit tot 9,7 miljard tegen 2050. Meer mensen in de wereld die meer kunnen consumeren, meer
ondernemingen die zullen produceren: dat zorgt voor een gemiddeld hogere welvaart, maar het zorgt tegelijk voor
een sterk verhoogde druk op de grondstoffen en het klimaat. De klimaatuitdaging wordt daarbij vaak herleid tot
een energieprobleem. Het beheersen van de energievraag en het ‘vergroenen’ van de energieopwekking zijn dan de
oplossingen. Vandaag weten we dat de hoge energievraag grotendeels verscholen zit in de manier waarop we met
materialen omspringen. Door materialen langer in de economie te houden en minder grondstoffen te verbruiken,
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kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een koolstofarme economie.
Vlaanderen beschikt amper over eigen grondstoffen en is hierdoor sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen
die op termijn zeldzamer en duurder zullen worden. De transitie naar een circulaire economie doorzetten is
belangrijk voor het milieu, voor onze aarde, maar zal eveneens het verschil maken op onze handelsbalans.
In de circulaire economie gaan we efficiënter om met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel
door kringlopen slim te sluiten. Natuurlijke hulpbronnen worden zo veel mogelijk hergebruikt. Dit doen we via
een efficiënt en slim materialengebruik met de voorkeur voor bio-gebaseerde, hernieuwbare en herbruikbare
grondstoffen, door het sluiten van materialenkringlopen en het toepassen van nieuwe businessmodellen zoals
bijvoorbeeld product-dienstcombinaties of de deeleconomie. Het is een verhaal over alle sectoren heen. De hele
keten wordt meegenomen in de innovatie: van grondstoffenleverancier en producenten tot bij de consument. Via
recyclage worden grondstoffen teruggebracht naar de start van de keten.
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Circulaire economie gaat dan ook over meer dan alleen maar recycleren. Het gaat ook over het fundamenteel
herdenken van producten en de systemen waarin die worden toegepast: slim design, levensloopverlenging,
herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging, het invoeren van product-dienstcombinaties,
het ondersteunen van andere consumptiemodellen gebaseerd op gedeeld gebruik, ...
Om de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen succesvol door te zetten, gaan sinds 1 januari 2017 de
drie pijlers van het vroegere Vlaams Materialenprogramma (Plan C, SuMMa en Agenda 2020) samen verder onder
de verbindende noemer ‘Vlaanderen Circulair’, ondergebracht bij de OVAM. OVAM is aangeduid als trekker van
de transitie naar een circulaire economie. Vlaanderen Circulair is het knooppunt, de inspirator en de matchmaker
voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, ondernemingen, middenveld en
kenniswereld die samen actie ondernemen.
De transitie circulaire economie kan alleen maar slagen door, vertrekkend vanuit Visie 2050, een sterke gezamenlijke
ambitie te ontwikkelen op langere termijn en dat vervolgens resultaatgericht in te vullen met concrete acties en
initiatieven op het terrein. Deze acties en initiatieven komen uit de diverse partnerschappen, maar kunnen ook
experimenten zijn die lopen en opvolging verdienen omdat ze de transitie vooruit helpen. Experimenteren, doen
(durven en durven falen), opvolgen en leren, opschalen en verankeren zijn de basis van transitiemanagement.
Met het oog op de ondersteuning van dit soort initiatieven die kunnen gelden als experimenten in het kader van
de circulaire economie wordt deze Open Call uitgewerkt.
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1.3

Green Deal Circulair Aankopen

Deze subsidie-oproep kadert in de ‘Green Deal Circulair Aankopen’, waarbij aankopers van (lokale) overheden,
ondernemingen en organisaties zich engageren om ieder twee projecten te ontwikkelen rond circulair aankopen.
Naast de oorspronkelijke initiatiefnemers die zich engageren om een lerend netwerk te ontwikkelen, is er eveneens
ruimte voor organisaties en ondernemingen die zich wensen in te zetten als ondersteunende partijen van het
circulair aankopen. De Green Deal Circulair Aankopen werd plechtig op 8 juni 2017 ondertekend door de bevoegde
Minister, mevr. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw en door alle partners
(initiatiefnemers, aankopers en ondersteunende partijen). Naast deze subsidielijn rond ‘circulair aankopen’ zullen
er eveneens subsidies verleend worden rond de twee andere werklijnen van Vlaanderen Circulair, met name voor
projecten rond ‘de circulaire stad’ en ‘circulair ondernemen’.

GREEN DEAL
CIRCULAIR
AANKOPEN

Green Deal Circulair Aankopen
130 deelnemers, 150 pilootprojecten, in 2 jaar

ORGANISATOREN

Bond Beter Leefmilieu, The Shift, Vlaanderen Circulair en VVSG
lanceren samen de Green Deal Circulair Aankopen. We sluiten met een
waaier aan deelnemers – van OCMW’s over kleine en grote bedrijven
tot stadsbesturen en banken – een overeenkomst om proefprojecten

AANKOPENDE ORGANISATIES

op te starten. Binnen dit publiek-privaat lerend netwerk begeleiden

AGENTSCHAP
MARITIEME
DIENSTVERLENING en
KUST

AGENTSCHAP
WEGEN & VERKEER

we de deelnemers stap voor stap in het opzetten van circulaire
aankoopprojecten. Samen ontwikkelen we – met vallen en opstaan –

DEPARTEMENT
MOBILITEIT &
OPENBARE
WERKEN

kennis en ervaring die we actief met elkaar en de buitenwereld delen.

HET FACILITAIR
BEDRIJF

De Green Deal telt op het moment van dit schrijven 87 deelnemende
organisaties die elk twee aankoopprojecten starten en een kleine 50
facilitatoren die hun expertise ter beschikking stellen.
We organiseren de Green Deal ook in nauw overleg met
VLAAMSE
LANDMAATSCHAPPIJ

overheidsdiensten:
• het Department Omgeving, dat alle Green Deals in Vlaanderen

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

FACILITERENDE ORGANISATIES

coördineert;
• het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten van het

Vlaanderen

DEPARTEMENT
OMGEVING

is duurzaam ondernemen

departement Economie, Wetenschap en Innovatie;

INDUFED
Sustainable
goods

PROGRAMMA
INNOVATIEVE
OVERHEIDSOPDRACHTEN

• en het Facilitair Bedrijf, dat het centraal aanspreekpunt is voor
duurzame overheidsopdrachten.
Meer info: circulair-aankopen.vlaanderen

GREENDEALS.BE

GREEN DEAL

4

2

OPROEP CIRCULAIR AANKOPEN

Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor deze subsidies dient de indiener van het project zich in te schrijven als aankoper
of ondersteunende partij in de Green Deal Circulair Aankopen. Meerdere partners van de Green Deal mogen uiteraard
ook samenwerken.
We moedigen hierbij aan dat er voor de uitwerking van de projecten gewerkt wordt met andere partijen in de keten
(van producent naar consument en terug). De ondernemingen, organisaties, lokale overheden, onderzoeksinstellingen,
burgers opgenomen in het projectvoorstel moeten een relevante meerwaarde bieden voor het welslagen van het
project. De rolverdeling wordt toegelicht.
Doelstelling?
Alleen projecten die beantwoorden aan de definitie en doelstellingen van circulair aankopen, en de ondersteuning
van circulair aankopen, zoals omschreven in de Green Deal komen in aanmerking voor subsidiëring.
Circulair aankopen wordt in de Green Deal gedefinieerd als volgt:
Het inzetten van koopkracht met het oog op maximale positieve ecologische, sociale en economische
impact doorheen de levensduur van producten, diensten en werken. Een circulair aankoopproces richt
zich op het zoeken en aanbieden van oplossingen voor de veranderende functionele behoefte van de
gebruikers binnen de organisatie. Het stimuleert maximale samenwerking en co-creatie met alle actoren
die kunnen bijdragen tot het sluiten van de keten. De focus ligt op het maximaal behouden van waarde
van de aan te kopen producten, componenten en materialen.
De projecten dienen te vallen onder de doelstellingen van de Green Deal Circulair Aankopen:

“Artikel 2. Doel van deze Green Deal
Een Green Deal is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de partners, en de partners
onderling om samen groene initiatieven na te streven, samen obstakels aan te pakken en samen acties
te ondernemen.
Het specifieke doel van deze Green Deal is om tot een versnelde implementatie te komen van circulair
aankopen in Vlaanderen, om op die manier een bijdrage te leveren aan de realisatie van de circulaire
economie. Door de vraag naar circulaire producten, diensten en gebouwen te vergroten wordt de markt
gestimuleerd om meer circulaire oplossingen op de markt te brengen.
De Green Deal biedt aankopers en ondersteunende partijen de kans om te experimenteren en te leren in
een groot netwerk en geeft toegang tot kennis, instrumenten en best practices.
Elke actie die binnen deze Green Deal wordt ondernomen, moet bijdragen aan volgende strategische
doelstellingen voor circulair aankopen in Vlaanderen:
• Herdenken van het aankoopproces met grotere focus op de strategische impact, behoefte, dialoog
met de markt en het beheersen van gebruik en einde leven in de eigen organisatie;
• De behoefte in vraag stellen: als aankoper vertrekken vanuit de functionele behoefte (bijvoorbeeld:
je organisatie heeft niet zozeer behoefte aan lampen, maar aan licht);

5

•
•
•
•
•
•

Investeren in de competenties van de nieuwe (circulaire) aankoper;
Verantwoordelijkheid opnemen over de volledige levensduur van producten;
Inzetten op andere aankoopstrategieën met focus op minder aankopen, maximaal hergebruik, vinden
van nieuwe toepassingen voor gebruikte producten, etc;
Maximaal organiseren van het behoud van de waarde van materialen, grondstoffen en producten op
het einde van het gebruik in de eigen organisatie (met oog op toepassing in een nieuwe levenscyclus);
Stimuleren van de transparantie en de samenwerking in de keten (producent, leverancier, gebruiker,
aankoper, etc. );
Nieuwe vormen van aankoop stimuleren (lease, product-als-service, koop-terugkoop, etc.).”

Iedere deelnemende partij zet zich in om de principes van circulair aankopen te integreren in het aankoopbeleid en
-processen van de eigen organisatie. In het najaar van 2017 zal een nulmeting worden uitgevoerd om na te gaan wat
het huidige niveau is van circulair aankopen bij de deelnemende partijen. Op het einde van de Green Deal periode
zal een evaluatie gemaakt worden om na te gaan in hoeverre de circulaire aankoopprojecten van de deelnemende
partijen hebben geresulteerd in een besparing op vlak van CO2, grondstoffengebruik en levenscycluskosten. Ook zal
worden nagegaan of er aan het einde van de Green Deal periode meer circulaire producten en diensten beschikbaar
zijn op de markt.
De ondersteunende partijen zorgen voor de nodige expertise-ontwikkeling en ondersteuning bij de uitwerking van
projecten rond circulair aankopen. Aankopers kunnen door de ondersteunende partijen geïnspireerd, gestimuleerd
en gecoacht worden om innovatieve circulaire aankoopprojecten op te starten en uit te voeren.

2.1. Looptijd van de projecten
De projecten starten in 2018, na goedkeuring van het project, en moeten afgerond worden binnen de tijdsduur van
deze Green Deal. De Green Deal Circulair Aankopen startte op 8 juni 2017 en loopt af op 30 juni 2019.

2.2. Kenmerken van de open oproep
De voornaamste kenmerken van een succesvol experimenteel, demonstratieen disseminatieproject voor circulair aankopen zijn:
•
•
•
•
•

innovatief te werk gaan in het aankoopbeleid, gericht op een circulaire economie;
voorbeeldwaarde wat betreft impact op vlak van duurzaamheid en circulair aankopen;
maatschappelijke en economische relevantie en opschaalbaarheid van het project, d.i. de mogelijkheid om het
innovatieve concept op grotere schaal te kunnen hergebruiken;
goede specificering van de rollen en engagementen van de diverse partners in het project; projectvoorstellen
met meerdere partners of met een goede wisselwerking met de relevante partners in de keten worden gezien
als meerwaarde;
het project draagt bij tot de demonstratie en disseminatie van de principes van de circulaire economie; is
er bereidheid bij de indiener om de kennis die opgedaan wordt in het project te delen in het kennisnetwerk
Circulair Aankopen en als case van Vlaanderen Circulair?

6

2.3. Projectfinanciering
Vanuit OVAM (Vlaanderen Circulair) wordt maximaal 50% van de projectkosten gesubsidieerd, met een maximaal
subsidiebedrag van € 20.000. Het subsidiabele projectbudget is maximaal € 40.000. Het globale projectbudget mag
het bedrag van € 40.000 overschrijden, maar geeft geen recht op bijkomende subsidies. In dat geval dienen twee
budgetramingen opgemaakt te worden. Enerzijds een budgetraming met de oplijsting van de kosten die onder
het subsidiabel projectbudget (max. € 40.000) worden ingebracht. Anderzijds de effectieve budgetraming van het
totale project (in hoofdlijnen). De overige 50% wordt gefinancierd via andere kanalen. De beschikbaarheid van deze
financiering wordt aangetoond, met een overzicht van wie wat betaalt.
De minimis
De de minimis vereiste is op alle ondernemingen in het project van toepassing. Alle ondernemingen, als individuele
indiener of als partner in een partnerschap, moeten in het indienformulier hun statuut ten aanzien van ontvangen
staatssteun duidelijk opgeven.

2.4

Publieke communicatie

OVAM (Vlaanderen Circulair) zal van goedgekeurde projecten een publieke basisfiche opnemen op haar website.
Indien Vlaanderen Circulair deze en andere informatie publiek wil communiceren, zal dit steeds in onderling overleg
gebeuren, met respect voor de communicatiestrategie en -timings van de project-eigenaars.

3. SELECTIE EN EVALUATIE
3.1. Selectiecommissie
De minister zal beslissen op basis van een advies van een selectiecommissie, die bestaat uit een vertegenwoordiging
van de initiatiefnemers van de Green Deal, aangevuld met een aantal overheidsexperten in het kader van duurzaam,
innovatief en/of circulair aankoopbeleid.
Zowel de identificatie van de prioritaire thema’s/technieken die voor een open oproep in aanmerking komen als de
beoordeling van de effectief ingediende projecten gebeuren op basis van vooraf gedefinieerde ontvankelijkheids- en
evaluatiecriteria. Uit de ingezonden projectvoorstellen kunnen per oproep meerdere projecten worden goedgekeurd.
Er is geen garantie dat alle projecten kunnen gesubsidieerd worden. Daarom wordt er een ranking gemaakt van
groene, oranje en rode projecten.
• Groen betekent: grote meerwaarde op basis van de selectiecriteria en worden gefinancierd.
• Rood: scoort onvoldoende op één of meerdere criteria.

3.2. Stap 1 – Ontvankelijkheidscriteria
Om voor verdere selectie in aanmerking te komen, dienen de ingediende voorstellen aan volgende
ontvankelijkheidscriteria te voldoen:
a). Voor de deelnemende ondernemingen: de grens inzake staatssteun is nog niet overschreden
Op alle ondernemingen, als individuele indiener of als partner in een partnerschap, zijn de regels betreffende
de de-minimissteun, zoals neergelegd in Verordening (EG) 1998/2006 van de Europese Commissie van 15
december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun
(of elke Verordening die deze vervangt), van toepassing. Bij de opmaak van dit oproepdocument houdt deze
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Verordening concreet in dat in een periode van drie belastingjaren nog geen € 200.000 aan staatssteun is
verleend of toegekend.
Alle ondernemingen, als individuele indiener of als partner in een partnerschap, moeten in het indienformulier
hun statuut ten aanzien van ontvangen staatssteun duidelijk opgeven.
b). Bereidheid tot delen van kennis met Vlaanderen Circulair over de geleerde lessen uit deze projecten
De indiener dient op te geven hoe de resultaten en de algemene werkwijze zullen worden bekendgemaakt en
verspreid in het werkveld. De disseminatie-actie doet geenszins af aan de oorspronkelijke eigendomsrechten en
algemene confidentialiteitgaranties over de details van de aangewende techniek.
c). Bereidheid tot delen van kennis via het Lerend Netwerk Circulair Aankopen over de geleerde lessen uit deze
projecten
Hierbij verwijzen we naar de afspraak binnen de Green Deal rond het delen van de kennis in het lerend netwerk
en naar artikel 8 van de Green Deal die betrekking heeft op de communicatie.
d). Formele kenmerken
• volledig ingevuld indienformulier via http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/open-call
• ondertekend ondertekeningsdocument;
• een looptijd tot maximum de eindtermijn van de Green Deal, zijnde 30 juni 2019;
• het project houdt rekening met een subsidie voor maximum 50% van de projectkosten, met een maximaal
subsidiebedrag van € 20.000. Een inbreng vanuit andere kanalen van minimaal 50% is voorzien;
• indiening uiterlijk vrijdag 29 juni 2018 om 12u ‘s middags. via http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/opencall.
Ingeval van eventuele tekorten streeft Vlaanderen Circulair naar een terugmelding aan de indieners binnen de 5
werkdagen na de uiterste indiendatum vrijdag 29 juni 2018 om 12u ‘s middags.). Een eenmalige bijsturing van het
indiendossier door de indiener(s) op eventuele tekorten kan gebeuren binnen 5 werkdagen na deze terugmelding.

Enkel projecten met een positieve ontvankelijkheidsbeoordeling gaan verder naar de tweede
stap, namelijk de inhoudelijke beoordeling tegenover een aantal evaluatiecriteria.
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3.3.

Stap 2 – Evaluatiecriteria

Voor de inhoudelijke beoordeling van de ingediende dossiers zal Vlaanderen Circulair een selectiecommissie circulair
aankopen samenroepen. Deze hanteert een aantal evaluatiecriteria voor de opmaak van de evaluatie.

De evaluatiecriteria zijn de volgende:
a) Geschiktheid van de voorgestelde ‘case’ om als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject te
fungeren op vlak van circulair aankopen
De projectvoorstellen worden inhoudelijk afgetoetst aan de hand van een ingevuld indienformulier.
In het bijzonder zal gekeken worden naar o.a.:
• het innovatieve karakter inzake circulair aankoopbeleid;
• de demonstratie- en disseminatiewaarde: voorbeeldwaarde voor wat betreft de impact op duurzaamheid en
op het vlak van circulair aankopen; Kunnen hier mogelijks interessante leerlessen uit volgen rond de aanpak
van aanbestedingen, nieuwe businessmodellen, technieken, randvoorwaarden…?;
• economische en maatschappelijke relevantie en opschaalbaarheid van het project naar de ruimere context;
• kan dit project bijdragen tot een duurzaam aankoopbeleid in de eigen organisatie en mogelijks in
andere (gelijkaardige) organisaties?;
• kan dit experimenteel project bijdragen tot meer circulair aankopen, ondernemen en produceren?;
• indien er meerdere partners zijn, zijn de rollen en bijdrage van de diverse partners in het partnerschap goed
beschreven en relevant voor het beoogde resultaat.
b) De adequaatheid van de voorgestelde aanpak van het project
De indiener maakt een projectomschrijving en budgetraming, rolverdeling en tijdsplanning op via de vragen van
het indienformulier. Dit wordt beoordeeld qua aanpak. Projecten hebben een korte looptijd, binnen de grenzen van
de looptijd van de Green Deal (einde 30 juni 2019).
c) De verhouding prijs/prestaties van het project
In elk geval geldt het billijkheidsprincipe: het project met een goede verhouding prijs/prestatie wordt beter
gerangschikt.
De indieners tonen 50% inbreng vanuit andere financiering op het als subsidiabel aangegeven deel met een
beschrijving van wie wat betaalt.

De indiener(s) moet bij zijn indiening de vragen op het indienformulier zodanig beantwoorden
dat het een evaluatie op basis van de evaluatiecriteria mogelijk maakt.

3.4. Stap 3 – Beslissing minister
De selectiecommissie maakt haar advies over aan de administratie die dit voorlegt, samen met het volledige dossier
aan de Inspectie van Financiën en vervolgens aan de bevoegde minister. De minister beslist via een ministeriële
beslissing om over te gaan tot de subsidiëring of om de aanvraag te weigeren.
Terugkoppeling omtrent deze evaluatiefase mag u verwachten via mail.
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4. KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL
4.1. kosten van het project
Enkel de meerkosten die een rechtstreeks en aantoonbaar gevolg zijn van het circulaire demonstratieproject t.o.v.
een klassieke/reguliere aanbestedingsprocedure komen in aanmerking.
Volgende kosten komen in aanmerking om opgenomen te worden voor de subsidiëring van het project:

4.1.1 Personeel- en werkingskosten
De erkende projectkosten zijn reële personeelskosten en werkingskosten die rechtstreeks verband houden met
het project, zijnde voornamelijk test-, demonstratie- en disseminatie-activiteiten. Voor uitrusting kan enkel de
afschrijving gedurende de gebruiksduur tijdens het project worden ingebracht. De indirecte werkingskosten
bedragen maximaal 20% van de personeelskosten.

4.1.2 Onderaanneming
Onderaannemingskosten kunnen aanvaard worden als directe werkingskosten in het project en dienen als dusdanig
opgegeven worden in de budgettabel bij indiening. Indien niet opgegeven in de ingediende budgettabel, mogen
deeltaken nooit geheel of gedeeltelijk in onderaanneming worden gegeven zonder de voorafgaande toestemming
van OVAM (Vlaanderen Circulair). In elk geval geldt ook hier het billijkheidsprincipe: de leverancier met de beste
prijs/kwaliteit-verhouding wordt gekozen.

4.1.3 Investeringskosten komen niet in aanmerking
Kosten die normaal gemaakt worden voor de aankoop van de producten/diensten die men nu op een meer circulaire
manier wil verwerven (zoals bijvoorbeeld de kosten verbonden aan een standaard aankoopproces), evenals de
effectieve aankoopkosten van de circulaire producten/diensten komen niet in aanmerking.
! Voor BTW-plichtige deelnemers aanvaarden we de kosten exclusief BTW.

5. GREEN DEAL (PUBLICATIE EN LOGO)
Bij de communicatie rond de desbetreffende projecten wordt steeds gevraagd de afspraken van de Green Deal,
artikel 8 rond communicatie en gebruik van logo’s in acht te nemen.

6. BETALING VAN DE TOEGEKENDE STEUN
Na een ministeriële beslissing tot goedkeuring van de subsidiëring van het project, betaalt de OVAM een voorschot
van 80 procent. Het resterende bedrag (20%) wordt betaald na een rapportage over de totaal gemaakte kosten, een
inhoudelijke rapportering en een communicatiefiche. De rapportage wordt uiterlijk twee maanden na het einde van
de looptijd van het project ingediend bij OVAM (Vlaanderen Circulair).
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7. HET EINDRAPPORT
Het eindverslag wordt bezorgd aan OVAM (Vlaanderen Circulair) uiterlijk 2 maanden na afloop van het project.

7.1. Financieel verslag
Het financieel verslag biedt een overzicht van de gemaakte kosten met betrekking tot de realisatie van het project,
per kostencategorie. De bewijsstukken van gedane uitgaven worden bij de indiener ter inzage beschikbaar gehouden
voor de overheid en kunnen op eenvoudig verzoek aangeboden worden. Voor de personeelskosten worden de
uittreksels uit de loonstaten voorgelegd; voor andere uitgaven zijn dat facturen. Deze stukken hebben uiteraard
betrekking op de projectactiviteiten van de toegekende subsidie.
Let op!
• Toon aan dat er geen sprake is van een dubbele subsidiëring van het project. Uit de staat van inkomsten moet
duidelijk blijken van welke instanties een subsidie werd verkregen.
• Voor BTW-plichtige deelnemers aanvaarden we de kosten exclusief BTW.
• Pas nadat alle nodige stukken bij Vlaanderen Circulair zijn ingediend, onderzocht en goedgekeurd, wordt het
saldo gestort.
• Als de kosten lager zijn dan de toegekende subsidie, wordt het overschot teruggevorderd of afgehouden van
het saldo.
• Als geen afrekeningsdossier ingediend wordt (of als dit niet tijdig gebeurt), worden de verkregen voorschotten
teruggevorderd.
• OVAM (Vlaanderen Circulair) behoudt ten allen tijde het recht de betaling van de vergoedingen bijkomend
afhankelijk te maken van inzage en goedkeuring van bijkomende kostenstaving, zoals loonfiches, facturen van
leveranciers en de betaalbewijzen hierover.

7.2. Inhoudelijk verslag
Het inhoudelijk verslag omvat:

•

een beschrijving van het verloop van het project, resultaten, maatschappelijke en economische meerwaarde
en leerpunten;

•

een communicatiefiche (A4 waarin het project, de resultaten en eventuele meerwaarde en leerlessen worden
beschreven in een helder taalgebruik).
Het is de indiener van het project zelf die de inhoud ervan bepaalt. Het betreft dus geen bedrijfsgeheimen, en de
disseminatie zal geenszins het competitief voordeel van de indieners teniet doen. Integendeel: de indiener van
het project kan net een voortrekkersrol opnemen. Dankzij de disseminatie van de nieuwe aankooptechnieken en
businessmodellen kunnen zij als eerste op grotere schaal hun kennis en kunde verder gaan exploiteren. Andere
overheden, organisaties, kennisinstellingen, ondernemingen en burgers volgen. Op deze wijze stimuleren zij de
verankering van de innovaties in de circulaire economie in het economisch systeem én in de maatschappij. De
vele acties zorgen voor de shift.
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8. OVERZICHT VAN DE DOCUMENTEN
Alle documenten zijn beschikbaar op: http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/open-call
De documenten zijn:
het Informatiedocument
de Green Deal Circulair Aankopen
het online indienformulier
het ondertekeningsdocument

•
•
•
•

NAAR HET INDIENFORMULIER >

Vlaanderen Circulair (OVAM)
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
T. 015 284 409
opencall@vlaanderen-circulair.be
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