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Ben je opzoek naar... 

… de rol van samenwerking bij het opschalen van businesspraktijken voor een circulaire bouw

… een handig overzicht van de meest gangbare businessconcepten voor een circulaire bouw

… concrete praktijkcases die kunnen inspireren

… praktische richtlijnen om samenwerkingen op te zetten, te onderhouden en beheren

… een juridische wegwijs rond samenwerkingsvormen zoals ‘bouwteam’ en ‘DB(F)(M)(O)’

… de juiste financiering voor een circulair product/dienst of bouwproject

dan ben je op de juiste plek beland
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Voor wie?
Dit draaiboek is bedoeld voor iedereen die actief is in de bouwwereld en die
circulaire businesspraktijken wenst te initiëren, opschalen en verbreden, ongeacht
het kennisniveau omtrent circulair bouwen.

Weet je nog niet veel over circulair bouwen en businessmodellen die het kunnen
ondersteunen, dan biedt dit handboek je de nodige basiskennis aan.
Ben je er al mee gestart of al een tijdje mee bezig, dan biedt dit draaiboek je
nuttige praktijkinformatie en referenties om verdere stappen te zetten.
Ben je een investeerder of opdrachtgever van publieke en private bouwwerken,
dan geeft dit draaiboek je een inkijk in de voor- en nadelen van het
(voor)financieren van circulaire business.

Samengevat: we willen via het draaiboek, de drempel verlagen om (samen) tot
(circulaire) actie te komen.

Waarom dit draaiboek?
Via dit draaiboek willen we een antwoord geven op het ‘gebrek aan
samenwerking binnen het waardenetwerk’ als voornaamste drempel voor
circulaire business binnen de bouwwereld. Je komt te weten waarom
samenwerking in de bouwwereld niet vanzelfsprekend is, maar tegelijkertijd geven
we enkele richtlijnen en instrumenten mee om samenwerking te versterken.

Inleiding
Het waarom, wat en hoe van circulair bouwen?
De illustratie op de linkerkant van de volgende pagina geeft een goed overzicht van
de impact van de huidige bouwwereld. Die is alvast niet klein.
Circa 35% van de totale afvalhoeveelheid in Vlaanderen is afkomstig van bouw- en
sloopactiviteiten (Bio-Intelligence 2011; Statbel, 2016). Ook al heeft Vlaanderen al
lang de Europese doelstelling (EU, 2008) gehaald om 70% (op massabasis) van haar
niet-gevaarlijk bouw- en sloopafval voor te bereiden voor hergebruik, recyclage of
andere nuttige toepassingen, ziet men in de praktijk dat maar weinig
bouwproducten effectief hergebruikt worden en het meeste gerecycleerd afval
eindigt in toepassingen die zelf moeilijk terug in een kringloop te brengen zijn. Zo
bestaat 90% van het Vlaamse sloopafval uit meng- en betonpuin (Deloitte et al.,
2017; MDO, 2015) en wordt het grotendeels gebruikt als materiaal voor
(onder)funderingen van wegen en gebouwen. Wetende dat ook ruimte een schaars
goed is in Vlaanderen, waar gebouwen en weginfrastructuur in competitie staan
met natuur en landbouw, is dit maar een kortetermijnoplossing. Het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen (Departement Omgeving, 2018) legt immers vast dat er tegen
2040 enkel nog weg- en bouwwerken worden toegelaten in de al ingenomen
ruimte.

De ontginning van grondstoffen, de productie van bouwcomponenten, bouw- en
renovatie-activiteiten vertegenwoordigen nu samen 5 à 12% van de totale nationale
broeikasgasemissies. Volgens de Verenigde Naties (International Resource Panel,
2020) en de Europese Commissie (EC, 2020) zou een grotere materiaalefficiëntie,
waaronder circulaire keuzes voor gebouwen en bouwproducten, tegen 2050
kunnen leiden tot een besparing van 80% van materiaal-gerelateerde
broeikasgasemissies in residentiële gebouwen op de planetaire grenzen. (Capelle et
al., 2019).
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Vlaamse bouwwereld is verantwoordelijk voor heel wat impact …
33% -50%
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grondoppervlakte
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gebouwen

geen gebruik 
van primaire 
grondstoffen

geen 
bouw- en 

sloopafval

Vandaag Visie
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Aangezien het thema Urban Mining, met focus op hergebruik en recyclage uit
bestaande gebouwen, in de eerste deelopdracht van de Proeftuin Circulair Bouwen
uitvoerig werd behandeld, focust dit draaiboek zich op businessmodellen waarbij
circulaire (ver)bouwoplossingen meer toegang krijgen binnen het huidige en
toekomstig gebouwpatrimonium.

Het geleverd terreinonderzoek binnen de eerste deelopdracht van de Proeftuin
Circulair Bouwen leert ons dat het Urban-Mining-potentieel van de huidige
gebouwen in Vlaanderen/België beperkt wordt door de wijze waarop ze ontworpen,
gebouwd en beheerd worden. Door te leren uit de gemaakte keuzes in het
verleden, kunnen we ook nieuwe opportuniteiten creëren via nieuwbouw en
renovatie van gebouwen. Via ‘veranderingsgericht (ver)bouwen’ willen we
meerwaarde creëren door gebouwen zo te ontwerpen en te (ver)bouwen dat ze de
wijzigende noden en wensen van gebruikers en de maatschappij ondersteunen, niet
alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Gebouwen, gebouwcomponenten en
bouwmaterialen blijven dan langer bruikbaar, in dezelfde gebouwcontext of een
andere. Zijn de gebouwen en gebouwcomponenten zo ontworpen dat ze
gemakkelijk kunnen ontmanteld en gedemonteerd worden, dan wordt hergebruik
van bouwproducten in hetzelfde gebouw of in andere toepassingen tevens
vereenvoudigd. Dit zijn logische gevolgen van veranderingsgericht (ver)bouwen en
laat meer mogelijkheden toe voor Urban-Mining-activiteiten in een nabije en verre
toekomst. (Galle en Herthogs, 2015)

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

Maar de bouwpraktijk moet niet alleen een lagere impact hebben op het milieu en
de economie. Ze moet zelf ook veranderen, om in te kunnen spelen op de steeds
wijzigende noden van de bouwheer, de gebruikers én de maatschappij.

De leegstandscijfers van de zes grootste kantoormarkten in België (d.i. Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, Antwerpen, Gent, Luik, Namen en Charleroi) geven dit goed
weer. In 2017 was meer dan 1,5 miljoen m² kantooroppervlakte onbenut. Dit is
voornamelijk te wijten aan economische crises, personeelsinkrimpingen, de
overgang van een analoge naar een digitale economie en een andere vorm van
werken (bv. co-working en thuiswerk). Hierdoor werd de voorziene kantoorruimte
overbodig (IDEA Consult, 2019). Volgens vastgoedadviseur Cushman & Wakefield zal
door COVID-19-maatregelen thuiswerk over de komende vijf jaar verdubbelen en
de kantoorleegstand van gemiddeld 6,4% over de 10% tillen (Desmet L., 2020). De
reconversie van leegstaande kantoren in steden naar woningen, scholen en
zorgfaciliteiten, om tegemoet te komen aan de stijgende bevolkingsdichtheid, lijkt
misschien vanzelfsprekend; maar dit is het absoluut niet. Minder dan 20% van de
leegstaande gebouwen komt in aanmerking voor een herbestemming; door de
wijze waarop ze ontworpen en gebouwd werden zijn grote ingrepen op de meeste
(kantoor)gebouwen technisch of financieel niet haalbaar. (IDEA Consult, 2019)

Onder de noemer van ‘circulair bouwen’, kunnen andere keuzes in nieuwbouw en
renovatie en het recupereren van waardevolle materialen uit sloop- en
renovatiewerken de druk op de planetaire grenzen verkleinen en de bouwpraktijk
veerkrachtig maken. Maar wat houdt ‘circulair bouwen’ nu juist in?
De definitie op de volgende pagina werd gezamenlijk opgesteld door stakeholders
binnen de Proeftuin en de Green Deal Circulair Bouwen. Ze geeft alvast weer dat
circulair bouwen een koepelterm is en verschillende lagen omvat. De volgende
illustraties verduidelijken dit.
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“Circulair bouwen1 is een bouwpraktijk2 die 
streeft naar een efficiënt3 en effectief4 gebruik 
van hulpbronnen5 om economisch, sociale én 

ecologische (meer)waarde6 te creëren of 
minstens te behouden, rekening houdend met de 

bestaande erfenis en de toekomstige 
opportuniteiten eigen aan onze bouwwereld. Dit 
doen we via een intense samenwerking8 binnen 

het waardenetwerk7”*

1. De term ‘circulair bouwen’ is een
koepelterm en omvat
o meerdere niveaus: materiaal,

element, gebouw en
gebiedsontwikkeling;

o meerdere levenscyclusfases: van
– het vermijden van – extractie
van grondstoffen, tot en met het
hergebruik van gebouwen,
onderdelen, materialen;

o meerdere actoren: producent,
ontwerper, aannemer,
gebouwbeheerder, eigenaar,
investeerder, beleid, …;

o meerdere interacties: overdracht
van geld, informatie en
materialen.

2. Hieruit volgt dat een circulaire
bouwpraktijk verder gaat dan het
ontwerpen, het optrekken van nieuwe
en renoveren van bestaande
gebouwen, met name ook alle
ondersteunende processen.

5. De term ‘hulpbronnen’ wordt hier
gebruikt als synoniem voor ‘resources’
(grondstoffen, water, energie en ruimte).

3. Efficiënt gebruik van hulpbronnen
heeft betrekking op het zuinig en
verantwoord omgaan met vaak
schaarse hulpbronnen.

7. Binnen een circulair alternatief wordt
het volledige waardenetwerk
beschouwd, waarbij samenwerking
gezocht wordt tussen alle
beslissingsnemers in de volledige keten.

8. Dergelijke intense samenwerking moet
leiden tot het ontwikkelen van
opportuniteiten voor het beleid, de markt
en de maatschappij. Dit vereist de
ontwikkeling van hefbomen van
verschillende aard: business-,
governance, juridische, logistieke,
financierings- en onderzoek.
Dit wordt geïllustreerd op de volgende
pagina.

6. In de huidige bouwpraktijk, gedreven
door een lineaire economie, wordt vaak
louter gefocust op de initiële financiële
kosten van gebouwen en hun onderdelen,
en nog (te) weinig op het creëren van
baten op korte en lange termijn. Naast
het creëren van economische waarde of
het behoud ervan, streven we binnen een
circulaire bouweconomie eveneens naar
maatschappelijke baten, waaronder
meerwaarde van producten/gebouwen
en gerelateerde diensten op vlak van
milieu, gezondheid en maatschappij.

4. Effectief of doeltreffend gebruik
van hulpbronnen omvat het vermijden
van het ontginnen/aanboren van
nieuwe hulpbronnen.

8

Wat is dat?

* Deze definitie is het resultaat van co-creatie tussen de Proeftuin en de Green Deal Circulair Bouwen

CIRCULAIR BOUWEN
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Businessmodellen voor een circulaire bouw
Een businessmodel is de manier waarop organisaties waarde creëren. Een 
businessmodel houdt in: 
1. De waardepropositie: welke toegevoegde waarde wordt er gecreëerd met het

product of de dienst?
2. De manier waarop de waardepropositie georganiseerd is: denk hierbij aan de

activiteiten die nodig zijn in de organisatie voor het voortbrengen van een
bepaald product of een bepaalde dienst, de leveranciers die men hiervoor nodig
heeft, de kanalen waarmee klanten worden bereikt, etc.

3. Het verdienmodel: hier komen de kosten verbonden aan de organisatie samen
met de opbrengsten die gerealiseerd worden met de waardepropositie.

De bouwwereld heeft enkele onderscheidende kenmerken t.a.v. andere sectoren:
• De meeste bouwwerken bestaan uit veel componenten en materialen
• De meeste bouwwerken en onderdelen hebben een technische levensduur die

zeer groot is en vaak generaties overstijgt;
• Er bevinden zich veel spelers doorheen de waardeketen van bouwwerken,

bouwproducten en bouwmaterialen.

Waar dat de meeste waardeproposities binnen een lineaire bouwwereld zelden
rekening houden met de 2 laatste kenmerken, staan ze centraal bij
businessmodellen voor een circulaire bouw. Niet alleen het optrekken van een
gebouw of de verkoop van nieuwe bouwmaterialen of -producten creëert waarde.
Ook het herhaalde gebruik van hetgeen er al is doet dit. Denk daarbij aan het
verlengen van de levensduur van een gebouw of product aan de hand van herstel,
upgrading of herverkoop.

Net zoals er verschillende circulaire bouwstrategieën bestaan, zijn er ook
verschillende businessmodellen mogelijk om deze strategieën in praktijk te
brengen. Vandaag gaat er in heel wat sectoren veel aandacht naar de zogenaamde
product-dienstmodellen; zoals ‘pay-per-use’, ‘as-a-service’ en ‘leasing’, als sleutel
tot circulariteit.

Maar zoals de cases binnen de ‘Infofiches businessconcepten in een circulaire
bouw’ het aangeven, worden vandaag circulaire ambities binnen de bouw- en
vastgoedsector nog maar zelden in praktijk gebracht via deze modellen. Het is dan
ook belangrijk om verscheidene businessmodellen op maat van de bouwsector te
ontwikkelen en uit te testen in de praktijk. A.d.h.v. enkele inspirerende cases gaan
we na welke meerwaarde circulariteit binnen de bouwwereld binnenbrengt, welke
businessconcepten hiervoor gebruikt werden en welke opportuniteiten en
drempels

Samenwerking als sleutelelement
Waar in de lineaire bouwwereld een businessmodel meestal vertrekt uit het
voortbrengen van financiële waarde voor één organisatie, vraagt een circulaire
bouwwereld om samenwerking tussen spelers binnen het gehele waardenetwerk.
We moeten daarom op zoek gaan naar businessmodellen waarbij meerdere
organisaties waarde creëren en naast omzet ook sociale en ecologische
meerwaarde tot stand brengen, m.a.w. we steven een win-win-win-partnerschap
na. A.d.h.v. de inspirerende cases geven we het belang van samenwerking binnen
circulaire bouwpraktijken weer. Het opvolgen van deze en andere goede praktijken
heeft ons toegelaten om in dit draaiboek enkele algemene tips voor het opzetten
en onderhouden van samenwerkingsverbanden te formuleren.

Uiteraard wordt in de huidige lineaire bouwwereld al samengewerkt, maar dit
gebeurd vooral op projectbasis en zelden worden er afspraken opgemaakt over de
hele waardeketen van het gebouw, bouwsysteem of bouwproduct. In het onderdeel
‘samenwerkingsovereenkomsten’ van dit draaiboek geven we vanuit juridisch
standpunt weer hoe opkomende samenwerkingsvormen, zoals ‘bouwteam’ en
geïntegreerde contracten (bv. ‘design-build-finance-maintenance-operate’ of
DFBMO) een goed goede basis kunnen leggen om circulariteit te integreren vanaf
de start van het (ver)bouwproject.

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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In een circulaire context blijf je als producent, leverancier of ontwikkelaar vaak
eigenaar van je goederen. Deze dienen hierdoor geactiveerd worden op de eigen
balans, wat de schuldgraad van je onderneming verhoogt. Ook is er voorfinanciering
vereist voor de acquisitie van gronden of materialen, de productie en de installatie
of bouw, terwijl er vaak niet onmiddellijk omzet geboekt kan worden en inkomsten
gespreid doorheen de tijd worden gegenereerd. Dit laatste komt vooral voor bij de
implementatie van een product-dienstmodel.

Het genereren van financiering voor een circulaire case kan dan ook een uitdaging
zijn. Financiers zijn nog weinig vertrouwd met circulaire projecten, waardoor hun
risicoperceptie gevoelig hoger ligt. Daarnaast ligt de looptijd van heel wat
financieringscontracten lager (typisch slechts 5 tot 7 jaar) dan de levensduur van de
meeste bouwelementen (typisch langer dan 20 jaar). In dit draaiboek worden vind
je als ‘business case owner’ of als financier enkele richtlijnen voor een succesvolle
financiering van circulaire projecten terug.

Honger naar meer?
Dit Draaiboek werkt verder op een eerdere publicatie, de Handleiding ‘Circulair
Bouwen’. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen Kamp C, Möbius en VITO
binnen het project “Bouwen aan een circulaire Kempen”, gefinancierd door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het document is beschikbaar
in pdf-formaat via de website van Kamp C en biedt een goede introductie tot
businessmodellen binnen een bouwwereld.
Ben je opzoek naar nog meer verdiepende literatuur, consulteer dan het materiaal
opgenomen in het onderdeel ‘Honger naar meer?’
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ontwerp & bouw
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Tags
Binnen dit draaiboek worden verschillende terugkerende thema’s en topics
behandeld, die gelinkt worden met bepaalde actoren binnen het waardenetwerk
van gebouwen, bouwproducten of materialen. Om gemakkelijk de weg te vinden
doorheen de verschillende onderdelen van het Draaiboek worden de volgende tags
gebruikt.

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER



Infofiches businessconcepten in een 
circulaire bouw

ontwerp & bouw

business

samenwerking

juridisch

beleid

ontwerper

aannemer & installateur

gebouwbeheerder

opdrachtgever

gebruiker

beleidsmaker

producent & leverancier

betaalbaar bouwen

verwisselbaar interieur

upgradable technische installaties

Thema Topic Actor

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER



13

Om circulaire praktijken versneld ingang te laten vinden binnen de Vlaamse bouwwereld, is er nood aan businessconcepten die afwijken van het klassiek – vaak lineair –
verkoopmodel. Bij de alternatieve businessconcepten wordt gestreefd naar doorgedreven samenwerkingsverbanden om meerwaarde voor alle betrokken partijen binnen het
waardenetwerk te creëren.
De infofiches die hier besproken worden, bieden inzichten hoe verschillende business- en verdienmodellen een circulaire bouwpraktijk kunnen ondersteunen en dit op
verschillende niveaus. Niet alleen bieden de fiches voor 7 gekende businessconcepten de nodige basiskennis vanuit business- en circulariteitsperspectief, er worden ook
relevante praktijkvoorbeelden en cases aangehaald die spelers binnen de bouwwereld kunnen inspireren en activeren. Zo bieden deze fiches beknopte, maar tastbare
handvaten voor alle spelers binnen de circulaire bouwwereld die hun kennis omtrent dit topic willen verdiepen.

Besproken businessconcepten

1. Verkoop met terugnamegarantie
2. Onderhoudscontracten
3. Leasing
4. Multi-functionaliteit en delen
5. Pay-per-use
6. Living-as-a-service
7. Informatiemanagement

Opbouw fiches

 Definitie en classificatie businessconcept
 Marktsegment en waardepropositie
 Circulair potentieel
 Samenwerkingsmogelijkheden
 Opportuniteiten en uitdagingen
 Innovatief karakter
 Voorbeeldcase(s) 

Disclaimer Het merendeel van de besproken voorbeeldcases alsook inspirerende cases in hoofdstuk C beschrijven uitgebreide circulaire ambities, maar slagen er
vandaag niet altijd in om circulariteit ook in de praktijk te brengen. Dit is grotendeels te wijten aan de typisch lange gebruiks-en levensduren van bouwproducten en
gebouwen, terwijl de besproken modellen vaak slechts recent werden geïmplementeerd .

Infofiches businessconcepten in een 
circulaire bouw

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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Toelichting bij het gebruik van de infofiches

Circulair potentieel
Ondanks het feit dat de besproken businessconcepten geen zekerheid geven tot circulaire (ver)bouwpraktijken, wordt het circulair potentieel ervan toegelicht aan de 
hand van 11 ambities die als stapstenen kunnen gebruikt worden bij de overgang van lineaire naar circulaire praktijken. Deze ambities zijn geïnspireerd op de R-
strategieën opgemaakt door het Nederlandse Planbureau voor Leefomgeving (PBL, 2016), maar zonder enige prioteitsvolgorde toe te kennen en door de ambities te 
vertalen naar de (ver)bouwpraktijk, gegroepeerd a.d.h.v. 3 overkoepelende strategieën..

1. Slim (her)ontwerpen:
• Refuse: vermijden van de bouw van nieuwe bouwwerken en onderdelen, en de productie van nieuwe bouwproducten door van hun functie af te zien 
• Rethink: intensiever gebruik van bouwwerken, gebouwruimtes en (losse) inrichting, bv. door gedeeld of multifunctioneel gebruik
• Reduce: verhogen van grondstofefficiëntie door minder bouwmaterialen en bouwproducten te gebruiken bij de uitvoering, onderhoud, vervangingen en mogelijke 

transformaties
• Renewables: gebruik van hernieuwbare materialen en energie in de productie en uitvoering van bouwwerken

2. Levensduur verlengen
• Reuse: hergebruik van bouwproducten die nog in een goede staat zijn en hun oorspronkelijke functie vervullen in een nieuwe bouwtoepassing
• Repair: herstellen van een defect bouwproduct, waarbij het niet of tijdelijk verwijderd wordt uit het bouwwerk
• Refurbish: opknappen van een ‘versleten’ bouwproduct, het gehele bouwwerk of een onderdeel ervan.
• Remanufacture: gebruiken van onderdelen van een afgedankt bouwproduct in een nieuw product met dezelfde functie
• Repurpose: gebruiken van afgedankte bouwproducten of onderdelen ervan in een nieuw product met andere functie

3. Nuttig toepassen van materialen
• Recycle: verwerken van bouwmaterialen om dezelfde (hoogwaardige) of een lagere (laagwaardige) kwaliteit te verkrijgen
• Recover: verbranden van materialen met energieterugwinning

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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Eigen aan de bouwpraktijk, zijn er verschillende bouwlagen waarop de
circulaire ambities toegepast kunnen worden. Iedere bouwlaag wordt
gekenmerkt door een verschillende vervangcyclus of levensduur. We
gebruiken hiervoor als inspiratie de ‘Shearing layers of change’,
beschreven door van Stewart Brand in het boek ‘How Buildings Learn:
What happens after they’re built’ (1994).

0 5 10 20 40 80 160 320 Jaren

De vervangcycli en levensduren die hieronder gebruikt worden zijn louter
indicatief en verschillen per bouw- en gebruikscontext.

Circulair potentieel – layers van Brand

Heb je weet van een innovatief businessconcept binnen de circulaire
bouw die nog niet is opgenomen binnen deze infofiches, ga dan zelf aan
de slag met de template beschikbaar via de website.

Leefbaarheid

Inrichting

Ruimtescheiding

Tech. installaties

Draagstructuur

Buitenschil

Site

1-5 JAREN

10 JAREN

15 JAREN

100 JAREN

50 JAREN

ONEINDIG

TOTALE
LEVENSDUUR

1. INRICHTING

2. RUIMTESCHEIDING

3. TECHNISCHE INSTALLATIES

4. DRAAGSTRUCTUUR

5. BUITENSCHIL

6. SITE

7. LEEFBAARHEID

Meubilair, losse tapijten, losse verlichting, 
decoratie, enz. die in gebouwruimtes 
worden geplaatste

Gebouwonderdelen die dienen om 
ruimtes te scheiden van elkaar, bv. 
(half)volle niet-dragende 
binnenwanden

Installaties zoals slimme, warmte-, koelte-
en elektriciteitsystemen, vaste verlichting, 
ventilatie en andere toestellen om de 
binnenkwaliteit van het gebouw te beheren.

Buitenste lagen van een gebouw, zoals gevels en 
daken, inclusief ramen, bedekking en isolatie.

De grondoppervlakte en de omgeving waarin het 
gebouw zich bevindt. Dit bepaalt de context 
waarin het gebouw wordt geplaatst. De omgeving 
kan invloed hebben op het energie- en 
waterbeheer van een gebouw (bijvoorbeeld 
passief zonneontwerp)

Dragende onderdelen van een gebouw die de 
structurele integriteit van het gebouw 
waarborgen, bv. Funderingen, balken kolommen, 
draagmuren, vloerwelfsels, dakgebinten.

Hoe de bewoners leven, werken en de gebouwen 
gebruiken; hoe hun gedrag de circulariteit van 
een gebouw beïnvloedt.

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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levensduur
verlengen

Verkoop met terugnamegarantie (1/3)
Concept
Aan het ‘klassieke’ verkoopmodel wordt een terugnamesysteem toegevoegd. Dit kan
collectief georganiseerd worden naar het voorbeeld van uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor batterijen en elektrische toestellen, Recupel.
Producenten kunnen echter ook een individueel terugnamebeleid voeren, al dan niet
gekoppeld aan een vooropgestelde terugnameprijs die gebaseerd is op de restwaarde
van het product en indien gewenst verrekend kan worden in de initiële verkoopprijs.
Product/component/materiaal gedreven model: gericht op het aanbieden van het
product of materiaal met aanvullende diensten

Marktsegment

Algemene waardepropositie

Roerende onderdelen

Semi-roerende onderdelen

Onroerende onderdelen

Gebouwen

Publiek

Residentieel

Commercieel

Kantoren

Industrie

B2C Business to Consumer

B2B

B2G Business to Government

Business to Business

Waardepropositie
Ontzorging bij einde gebruik en
afdanking

Statusaspect van eigendom is 
gevrijwaard

Kost van afval kan worden omgebogen
in een opbrengst

Circulaire opportuniteiten
Dit model biedt producenten een
incentive om in te zetten op circulair
ontwerp, en het waarborgen van een
hoge restwaarde. Zo biedt dit model
de mogelijkheid om circulaire waarde
te creëren door het sluiten van
productkringlopen

nuttige toepassingen
van materialen

Circulair
Potentieel

slim 
heront-
werpen

recycle

refuse

rethink

reduce

renewables

reduce

repurpose

remanufacture

refurbish re-use
repair
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Leefbaarheid

De circulaire ambities voor dit business concept
zijn van toepassing op volgende bouwlagen:
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Leefbaarheid

Inrichting

Ruimtescheiding

Tech. installaties

recover
energy

remanufacture
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Commercieel
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Publiek
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Roerende onderdelenB2C Business to Consumer

B2G Business to Government

B2B Business to Business Semi-roerende onderdelen

Mogelijk lager aankoopbedrag
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Samenwerking
Betrokken partijen en samenwerking: 
Producenten/leveranciers van nieuwe en hergebruikte producten, inzamelaars, 
herstel- en remanufacturing bedrijven, recyclers en ‘materiaalbanken’. Samenwerking 
doorheen de keten vereist, ook met de eindgebruiker, voor het traceren van 
producten en materialen en het realiseren van de terugname. 

Opportuniteiten 
• Producent/leverancier kan (productie)kosten op korte termijn recupereren dankzij 

de verkoop
• Producent/leverancier of derde partij kan teruggenomen producten en materialen 

opnieuw valoriseren d.m.v. herverkoop, remanufacturing of recyclage
• Producent/leverancier verzekert zich van toekomstige instroom van grondstoffen
• Fiscale en/of juridische uitdagingen worden vermeden voor zowel aanbieder als 

afnemer, in vergelijking met andere product-dienstmodellen (bv. rond vrijwaren 
van eigenaarschap)

• Kan opstap zijn voor product-dienstmodellen met een sterkere service component 
(zoals leasing of pay-per-use)

Uitdagingen
• De terugnameprijs is afhankelijk van de restwaarde van een product, dewelke vaak 

moeilijk te bepalen en in rekening te brengen is. De staat van het 
product/component/materiaal op moment van terugname kan de restwaarde 
enorm beïnvloeden en toekomstige marktcondities zijn vaak onvoorspelbaar. 

• Nood aan traceren van producten/materialen – om inzicht te verwerven wat er in 
omloop is in de markt en in de resterende levensduren – en opzetten van retour-
logistiek naar de producent, leverancier of een derde partij om de terugname te 
realiseren

• Nood aan (technische) infrastructuur voor demontage, verwerking en stockage
• Specifieke financieringsvereisten waarbij de mogelijkheid tot het inschatten van de 

restwaarde een belangrijke rol speelt 
• Regelgeving inzake afvalbeheer, productprestaties en gezondheid en veiligheid

Verkoop met terugnamegarantie (2/3)

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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Innovatief karakter

Derbigum Terugname Pact 
Derbigum biedt een terugnamecertificaat aan voor al hun met roofing belegde daken 
met een oppervlakte van minstens 1,500 m². Aangezien het materiaal zich hier 
uitstekend toe leent wordt de gerecupereerde bitumen gerecycleerd tot nieuwe 
grondstof. Op deze manier wordt de materiaalkringloop gesloten. Meer info: 
https://norooftowaste.be/ons-terugname-pact/

Tarkett
Tarkett biedt de mogelijkheid om gebruikte tapijttegels apart in te zamelen, waarna 
ze worden teruggenomen en gerecycleerd in hun eigen recyclagefaciliteiten. Er 
worden echter geen specifieke garanties gegeven op moment van verkoop. Meer 
info: https://professionals.tarkett.com/en_EU/node/restart-9721 

CMAF
Zie inspirerende cases

Collectieve inzameling is gangbaar in heel wat sectoren. Een voorbeeld is Valipac, het 
erkend organisme voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor 
bedrijfsmatige verpakkingen (plastics, hout, papier, ...), waarbij premies worden 
gegeven voor het actief sorteren van verpakkingen op bouwwerven. Collectieve 
inzameling van andere materiaalstromen, zoals metalen, hout, gebroken betonpuin 
en mengpuin, is dankzij de selectieve sloopregelgeving, een courante praktijk in de 
bouwsector. Individuele inzameling georganiseerd door een specifieke producent of 
derde partij gebeurt zelden; garantie van terugname is typisch afwezig.

Voorbeeldcases 

Verkoop met terugnamegarantie (3/3)

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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levensduur
verlengen

Onderhoudscontracten (1/2)
Concept
Aan het ‘klassieke’ verkoopmodel wordt een onderhoudscontract gekoppeld, dat kan
voorzien in monitoring, (preventief) onderhoud, herstel, vervangingen,
verbruiksgoederen (bv. filters) enzovoort. De kosten gelinkt aan deze activiteiten
worden in de verkoopprijs van een product inbegrepen of worden tegen een
periodieke betaling in een apart contract opgenomen.

Product/component/materiaal gedreven model: Gericht op het aanbieden van het
product of materiaal met aanvullende diensten (terugname/hergebruik)

Marktsegment

Algemene waardepropositie

Roerende onderdelen

Semi-roerende onderdelen

Onroerende onderdelen

Gebouwen

Publiek

Residentieel

Commercieel

Kantoren

Industrie

B2C Business to Consumer

B2B

B2G Business to Government

Business to Business

Waardepropositie
Verlenging gebruiksduur Vermijden van onverwachte kosten

door onderhoud, herstel en vervangingen
Ontzorging tijdens gebruik

Kwaliteit tijdens gebruik door 
optimale productprestaties

Circulaire opportuniteiten
Doordat er niet per definitie
terugname wordt voorzien bij einde-
gebruik wordt er vooral circulaire
waarde gecreëerd tijdens de
gebruiksfase. De hogere
productkwaliteit bij einde-gebruik kan
de restwaarde verhogen en zo
mogelijks hergebruik faciliteren.

nuttige toepassingen
van materialen
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De circulaire ambities voor dit business concept
zijn van toepassing op volgende bouwlagen:
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Samenwerking Innovatief karakter
Betrokken partijen en samenwerking 
Fabrikanten/leveranciers van producten, toeleveranciers van componenten en 
verbruiksgoederen, onderhouds- en hersteldiensten. Samenwerking doorheen de 
keten is vereist voor het monitoren en onderhouden van producten en materialen. 

Opportuniteiten 
• Klantenbinding
• Monitoren van prestaties tijdens gebruik, kennisopbouw omtrent gebruiksfase
• Laagdrempelig, kan opstap zijn voor meer verregaande product-dienstcombinatie
• Bijkomende inkomstenstroom voor producent/aanbieder of onderhouds- en 

hersteldienst, indien apart onderhoudscontract

Uitdagingen
• Nood aan onderhouds- en herstelcompetenties, bijkomende kost indien 

uitbesteed

Zehnder
Voor hun ventilatiesystemen biedt Zehnder onderhoud aan in de vorm van aparte 
jaarcontracten (dus niet inclusief bij verkoop). Deze omvatten een jaarlijkse 
onderhoudsbeurt waarbij filters worden vervangen, het systeem wordt gereinigd, 
software-updates worden uitgevoerd enz. Er zijn geen specifieke 
circulariteitsambities vooropgesteld. Meer info: 
http://www.zehndershop.be/producten/ventilatie/onderhoudscontracten

Tectum
Tectum biedt een onderhoudsdienst aan voor platte daken, dit vooral in de B2B 
sector (eigenaars, vastgoedmakelaars,  gebouwbeheerders en facility managers). Er 
staat ook een interventiedienst paraat voor dringende herstellingen. Er zijn geen 
specifieke circulariteitsambities vooropgesteld. Meer info: https://www.tectumgroup
.be/nl/dakonderhoud 

In de bouwsector zijn onderhoudscontracten reeds lang ingeburgerd voor technische 
installaties, zoals verwarming of ventilatie, maar ook bij infrastructuur. Het circulaire 
luik, waarbij onderhoud expliciet wordt ingezet voor het realiseren van 
levensduurverlenging, ontbreekt echter vaak. 

Voorbeeldcases 

Onderhoudscontracten (2/2)
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levensduur
verlengen

Leasing (1/3)
Concept
Bij leasing draagt een producent/aanbieder het gebruiksrecht van het product voor
een bepaalde periode over naar een afnemer tegen een vooraf bepaalde vergoeding,
zonder dat deze afnemer eigenaar wordt. Na het verlopen van de overeengekomen
termijn keert het product terug naar de aanbieder. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen operationele en financiële lease. Bij een operationele lease worden
er vaak bijkomende diensten aangeboden.

Product/component/materiaal gedreven model: Gericht op het aanbieden van het
product of materiaal met aanvullende diensten (terugname/hergebruik)

Marktsegment

Algemene waardepropositie

Roerende onderdelen

Semi-roerende onderdelen

Onroerende onderdelen

Gebouwen

Publiek

Residentieel

Commercieel

Kantoren

Industrie

B2C Business to Consumer

B2B

B2G Business to Government

Business to Business

Waardepropositie
Toegang tot het gebruik van het product Lagere Total Cost of Ownership

Verbeterde betaalbaarheid, omdat 
Investering wordt vermeden

Circulaire opportuniteiten
Wanneer een producent eigenaar blijft
van een product kan dit stimulans zijn
om vooraf na te denken over hoe hij
zijn producten slimmer kan ontwerpen
zodat ze langer meegaan, een laag
verbruik hebben, gemakkelijk te
upgraden, herstellen en onderhouden
zijn, de onderdelen of basismaterialen
gemakkelijk her-inzetbaar zijn wanneer
hij na verloop van tijd zijn product
terugkrijgt. Al biedt een dergelijke
‘servitisatie’ weliswaar een drijfveer
voor fabrikanten om na te denken over
circulaire oplossingen, er is geen
automatisch verband.
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Leasing (2/3)
Samenwerking Innovatief karakter
Betrokken partijen 
Fabrikanten/leveranciers worden ook aanbieder van bouw- en onderhoudsdiensten. 
Opportuniteiten voor intermediaire rollen voor deze diensten, zoals 
contractbeheerder voor een reeks dienstverleners binnen een gebouw, als financiële 
integrator, leasemaatschappij, …

Opportuniteiten
• Continue inkomstenstroom
• Klantenbinding
• Monitoren van prestaties tijdens gebruik, kennisopbouw omtrent gebruiksfase

Uitdagingen
• Nood aan voorfinanciering en activering op de balans (verlaagde solvabiliteit)
• Gespreide inkomstenstromen
• Bijkomende administratie en facturatie vereist
• Bewoner dient zich als ‘voorzichtig en redelijk persoon’ te gedragen
• Gefinancierde producten zijn vaak project-specifiek en hebben lange levensduur 

binnen de bouwcontext
• Eigendom dient gevrijwaard te worden (risico dat producten ‘onroerend door 

bestemming’ worden)
• Opzetten van retour-logistiek
• (Nood aan onderhouds- en herstelcompetenties indien opgenomen)

Mitsubishi M-Use®
Voor gebouweigenaars is de aankoop en het onderhoud van een lift een aanzienlijke 
investering en kost. Om liften betaalbaarder te maken en tegelijk de klant te 
ontzorgen op vlak van defecten en onderhoud, ontwikkelde Mitsubishi het M-Use
model voor ‘verticale mobiliteit’. Hierbij bepaalt de klant zelf zijn initiële investering, 
het resterende bedrag wordt verrekend in een vaste gebruikskost per jaar. Om deze 
te bepalen wordt ook rekening gehouden met het verwachte gebruik van de lift, op 
basis van de functie en bezetting van het gebouw. Mitsubishi is verantwoordelijk voor 
het onderhouden en keuren van de lift, terwijl de klant zeker is van een minimale 
dienstverlening met een vastgelegd maximaal aantal defecten en uren stilstand.

De levensduur van een lift is veel langer dan de typische duur van een leasecontract 
(5 tot 7 jaar). Hierdoor stonden kredietinstellingen initieel weigerachtig tegenover het 
financieren van het M-Use model (ondertussen werden er wel samenwerkingen 
opgezet), ook al omdat ze geen stok achter de deur hebben in het geval van niet-
betaling. Hoewel de liften wel stilgelegd kunnen worden kunnen ze moeilijk uit een 
gebouw verwijderd worden. Bovendien zijn liften project specifiek ontworpen en 
daardoor niet zomaar inzetbaar bij een andere klant. Mitsubishi heeft er uiteindelijk 
voor gekozen om de liften zelf voor te financieren. Hierdoor zijn ze niet gebonden aan 
de typische leasetermijnen, wat toelaat te werken met contracten van minstens 20, 
tot wel 40 jaar. 

Gangbaar in ICT en andere sectoren. Relatief nieuw binnen de bouwsector, al gebeurt 
het al voor technische installaties

Voorbeeldcases 

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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Leasing (3/3)
Voorbeeld cases
Bij einde contract kan Mitsubishi de gebruikte componenten en materialen 
recupereren (voor hergebruik of recyclage). De klant heeft echter ook de optie om de 
lift over te nemen of het contract te verlengen. 

Verder worden ook de nodige juridische garanties ingebouwd. Hoewel de liften deel 
uitmaken van het gebouw ( ‘onroerend door bestemming’) kan hier op basis van een 
recht van opstal of erfpacht van afgeweken worden. Naast het stilleggen van de liften 
biedt een dergelijke constructie voldoende garanties in het geval van wanbetaling.
Op het gebied van milieu-impact is de initiële impact van de M-Use liften hoger 
doordat er meer staal gebruikt wordt.  Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd 
door de langere levensduur. De materialen die gebruikt worden in de M-Use liften 
worden ook allemaal geregistrrd in Madaster, waardoor ze ook gewaardeerd en 
opgevolgd kunnen worden over de levensduur van de lift. 
Meer info: https://www.mitsubishi-liften.nl/m-use/ 

Bronnen: 
https://www.mitsubishi-liften.nl/m-use/ 
Informatie verleend door Ronald Koedam op 11/02/2020

Itho Daalderop 
Itho Daalderop biedt technische installaties (warmtepomp, PV-installatie, ventilatie, 
…) aan in een verhuurformule met een looptijd van 25 jaar. Voor een vaste 
maandelijkse fee omvat deze niet enkel het gebruik van de installatie maar ook een 
‘omnium servicecontract’ inclusief monitoring en onderhoud. Zo willen ze garant 
staan voor volledige ontzorging van de klant. In de praktijk wordt dit gerealiseerd en 
beheerd door Itho Daalderop enerzijds (voor ontwikkeling en fabricage) en 
Klimaatgarant anderzijds (voor exploitatie van de installaties), die onderdeel zijn van 
dezelfde holding Climate for Life. Het is Klimaargarant die eigenaar blijft van de 
installaties, al wordt de klant een aankoopmogelijkheid geboden inclusief 
maandelijks onderhoudstarief. 

Bronnen: 
https://www.gimv.com/nl/portfolio/sustainable-cities/itho-daalderop-klimaatgarant
Presentatie op WTCB event ‘Smart 4 Circular’ op 10/05/2022

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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levensduur
verlengen

Multi-functionaliteit en delen (1/2)
Concept
Het multi-functioneel inzetten en delen van goederen, infrastructuur en ruimtes in
gebouwen tegen een vooropgestelde vergoeding. Dit kan zowel tussen particuliere,
commerciële als publieke spelers in de vorm van co-housing (vooral particuliere
initiatieven), beschikbaar stellen van infrastructuur en (publieke) ruimtes enz. Indien
het om een samenwerking tussen/onderling particulieren en publieke spelers gaat is
er niet steeds een concreet verdienmodel aan verbonden. In een commerciële
context is dit wel het geval voor de aanbieders. Prestatiegedreven model op
productniveau: Gericht op het aanbieden van een prestatiepakket met producten als
onderdeel van het voorstel.
Prestatiegedreven model op gebouwniveau: Gericht op het leveren van een compleet
prestatiepakket op gebouwniveau

Marktsegment

Algemene waardepropositie

Roerende onderdelen

Semi-roerende onderdelen

Onroerende onderdelen

Gebouwen

Publiek

Residentieel

Commercieel

Kantoren

Industrie

B2C Business to Consumer

B2B

B2G Business to Government

Business to Business

Waardepropositie
Toegang Kwaliteit

Kostenbesparing

Ontzorging

Circulaire opportuniteiten
Er wordt vooral circulaire waarde
wordt gegenereerd door het
intensiveren van de gebruiksfase
waardoor er minder producten vereist
zijn om aan een marktvraag ernaar te
voldoen. Het grootste potentieel ligt bij
producten en gebouwen die in
conventionele modellen sterk
onderbenut blijven.
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Multi-functionaliteit en delen (2/2)
Samenwerking Innovatief karakter
Betrokken partijen en samenwerking 
Tijdens de gebruiksfase vindt er vooral interactie plaats tussen aanbieders, eigenaars, 
gebruikers, facility managers, enzovoort. In eerdere fases dienen ook ontwikkelaars, 
architecten en toeleveranciers betrokken te worden. Er dienen ook partijen 
betrokken te zijn die opvolging en beheer voor hun rekening nemen. Daarnaast 
kunnen deelsystemen ook peer-to-peer worden opgezet waarbij een digitaal platform 
typisch vereist is om afnemers in contact te brengen. 

Opportuniteiten 
• Toekomstbestendig
• Verlagen van (investeerders)risico
• Geïntensiveerd gebruik kan leiden tot hogere opbrengsten

Uitdagingen
• Al vanaf vroege ontwerpfase rekening mee te houden 
• Nood aan opvolging, beheer en vaak ook digitalisatie
• Gespreide inkomstenstromen
• Bijkomende administratie en facturatie vereist
• Nood aan verzekeringen, waarborgen, identificatie, contracten... om de risico’s in 

te perken

Cohousing Waasland 
zie inspirerende cases

In de publieke sector en in de industrie gebeurt dit al op niveau van infrastructuur en 
gebouwen, co-housing vindt ook steeds meer ingang. Buiten de bouwcontext kennen 
we ondertussen heel wat voorbeelden uit de mobiliteitssector. 

Voorbeeldcases 

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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levensduur
verlengen

Pay-per-use (1/3)
Concept
De producent of leverancier biedt een oplossing voor een specifieke nood van de
klant, typisch in de vorm van een dienst. De klant betaalt enkel wanneer hij van de
dienst gebruik maakt. De aangeboden dienst kan het gebruik van een product
omvatten, maar dit product is slechts een middel om het gewenste resultaat te
bereiken.
Prestatiegedreven model op productniveau: Gericht op het aanbieden van een
prestatiepakket met producten als onderdeel van het voorstel.

Marktsegment

Algemene waardepropositie

Roerende onderdelen

Semi-roerende onderdelen

Onroerende onderdelen

Gebouwen

Publiek

Residentieel

Commercieel

Kantoren

Industrie

B2C Business to Consumer

B2B

B2G Business to Government

Business to Business

Waardepropositie
Verregaande ontzorging Kwaliteit

Toegang

Vermeden onverwachte kosten tijdens gebruik

Circulaire opportuniteiten
Er is een stimulans om producten
slimmer te ontwerpen zodat ze langer
meegaan, een laag verbruik hebben,
gemakkelijk te herstellen en
onderhouden zijn, de onderdelen of
basismaterialen gemakkelijk
herinzetbaar zijn. Het originele product
waarmee de klantennood typisch
ingevuld zou worden, kan ook
vervangen worden door een heel
andere oplossing doordat de focus op
functionaliteit komt te liggen in plaats
van op het productgebruik alleen.
Doordat het eigenaarschap bij de
producent of leverancier blijft wordt
het creëren van circulaire waarde door
het sluiten van kringlopen
gefaciliteerd.
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Verbeterde betaalbaarheid, omdat
investering wort vermeden, kosten worden
gespreid doorheen de tijd en er enkel wordt
betaald voor effectief gebruik
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Samenwerking Innovatief karakter
Betrokken partijen en samenwerking 
Fabrikanten/leveranciers van nieuwe en hergebruikte producten gaan een 
verregaande verbintenis aan met de klant. Samenwerking doorheen de keten is 
vereist voor het monitoren en traceren van producten en materialen en het 
realiseren van de terugname bij einde gebruik. 

Opportuniteiten
• Mogelijke kostenbesparing door autonomie over hoe de klantenvraag in te vullen
• Fabrikant/leverancier kan producten en materialen meermaals valoriseren
• Klantenbinding 
• Monitoren van prestaties tijdens gebruik, kennisopbouw omtrent gebruiksfase

Uitdagingen
• Nood aan voorfinanciering en activering op de balans (verlaagde solvabiliteit)
• Specifieke financieringsvereisten
• Gespreide en onvoorspelbare inkomstenstromen, want afhankelijk van gedrag 

klant
• Bewoner dient zich als ‘voorzichtig en redelijk persoon’ te gedragen
• Bijkomende administratie en facturatie
• Bijkomende activiteiten op te zetten omtrent onderhoud, herstel, monitoring, …
• Gefinancierde producten zijn project-specifiek en hebben lange levensduur
• Eigendom dient gevrijwaard te worden 
• Opzetten van retour-logistiek

Co-housing Waasland 
zie inspirerende cases

Signify
Signify biedt verlichting aan als dienst (‘LaaS’) in de BtB en BtG markt. Om zich te 
onderscheiden van traditionele LED-producenten installeert, exploiteert en 
onderhoudt Signify met dit model de verlichtingssystemen, terwijl de klant een 
maandelijkse servicevergoeding voor het gegenereerde licht betaalt. Deze wordt in 
de meeste gevallen ruimschoots gecompenseerd door de gerealiseerde besparing op 
het elektriciteitsverbruik, wat een sterke waardepropositie vormt in combinatie met 
ontzorging en een vermeden investering aan de klantzijde. 

De gangbare contractduur is 5 jaar en in het contract worden expliciet KPI’s
opgenomen omtrent lichtniveau, ‘uptime’ en energiebesparing. Het Signify LaaS-
model kan geclassificeerd worden als operationele lease waardoor de balans van de 
klant gevrijwaard blijft. Daarenboven zijn de armaturen en andere 
verlichtingsonderdelen die Signify in het kader van een LaaS-contract inzet, zo 
ontworpen dat ze tijdens de gebruiksfase gemakkelijk te kunnen worden aangepast 
aan de veranderende noden van de klant, hersteld en vervangen. Door doorgedreven 
digitalisering worden producten gemonitord tijdens gebruik, wat de efficiëntie ten 
goede komt. Aan het einde van het contract kan de klant ervoor kiezen het contract 
te verlengen, of neemt Signify de verlichtingssystemen terug voor hergebruik of 
recycling.

Voor bepaalde producten en binnen bepaalde sectoren – denk aan printers en 
kopieerapparaten – is dit al langer ingeburgerd, ook in de bouwsector zien we stilaan 
de eerste voorbeelden opduiken voor technieken en in interieur. 

Voorbeeldcases 

Pay-per-use (2/3)
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Voorbeeldcases
De introductie van dit model ging gepaard met heel wat (operationele) aanpassingen, 
zo diende de salesafdeling getraind te worden om niet enkel facility managers maar 
ook financiële beslissingsnemers te overtuigen. De periodieke facturatie vereiste 
aanpassingen in het ERP-systeem en er diende interne buy-in gegenereerd te worden 
uit vrees voor kannibalisatie van de verkoopmarkt. Ook financieel doken er heel wat 
uitdagingen op, zoals het voorzien van de vereiste voorfinanciering en de activatie 
van de systemen op de balans van Signify. Er werd samengewerkt met leasebedrijven 
en andere externe financiële partners om dit te voorkomen. Bovendien leidde het 
pay-per-use model tot een sterke daling in de korte termijn inkomsten en wordt de 
financiële haalbaarheid van het model sterk bepaald door de restwaarde van de 
verlichtingssystemen. Deze was moeilijk te bepalen gezien de afwezigheid van een 
bestaande tweedehandsmarkt. Ondertussen blijkt de restwaarde van de 
verlichtingssystemen beperkt na afloop van het contract, maar door meerdere 
gebruikscycli te realiseren kan Signify toch de vereiste waarde genereren. Helaas blijft 
de vraag naar servicemodellen vooralsnog achter. Signify heeft hierop ingespeeld 
door ook Koop-Terugkoop mogelijk te maken. Tot slot zijn kantoorgebouwen een 
belangrijk marktsegment voor Signify. In dit geval is de verlichtingsinfrastructuur 
echter vaak eigendom van de gebouweigenaar, terwijl de huurder het 
elektriciteitsverbruik voor zijn rekening neemt. In zulke gevallen wordt er een 
samenwerking opgezet met de energieleverancier voor de facturatie van het 
elektriciteitsverbruik voor de verlichting van de huurders, zodat de besparingen apart 
van het andere elektriciteitsverbruik konden worden bepaald. Dit model wordt 
geïllustreerd op de volgende slide. 
Meer info: https://www.signify.com/nl-nl/lighting-services/managed-services 

Bronnen: 
Kramer, M. R., Geradts, T. & Nadella, B., 2019. Philips Lighting: Lights-as-a-Service, 
Boston: Harvard Business School.
https://www.kbc.be/corporate/nl/artikel/services/light-service.html 
https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/why-buy-light-bulbs-when-
you-can-buy-light-signify 

Signify – illustratie model:

Pay-per-use (3/3)

Bron: Aangepast o.b.v. Kramer, M. R., Geradts, T. & Nadella, B., 2019. Philips Lighting: Lights-as-a-Service, Boston: 
Harvard Business School.
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levensduur
verlengen

Living-as-a-Service (1/2)
Concept
Het concept van Living-as-a-Service gaat een stap verder dan huur. De aanbieder(s)
staat niet enkel in voor de bouw en oplevering van de woningen, maar ook voor het
beheer, onderhoud en eventuele aanpassingen en ingrepen doorheen de
gebruiksduur die het vereiste wooncomfort dienen te garanderen. Bewoners hebben
niet louter toegang tot de woonst, de woonkost omvat typisch ook andere diensten
zoals energievoorziening. Dit model kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd in de vorm
van een DBFMO-overeenkomst

Prestatiegedreven model op gebouwniveau Gericht op het leveren van een compleet
prestatiepakket op gebouwniveau

Marktsegment

Algemene waardepropositie

Roerende onderdelen

Semi-roerende onderdelen

Onroerende onderdelen

Gebouwen

Publiek

Residentieel

Commercieel

Kantoren

Industrie

B2C Business to Consumer

B2B

B2G Business to Government

Business to Business

Waardepropositie
Ontzorging Risicobeperking

Flexibiliteit/aanpasbaarheid

Beheersbare en voorspelbare woonkosten
op de lange termijn

Circulaire opportuniteiten
Dat een gebouw over de volledige 
levenscyclus beheerd wordt door één 
of een beperkt aantal partijen biedt 
veel opportuniteiten om circulariteit in 
de praktijk te brengen. Het model laat 
een geïntegreerde aanpak en lange 
termijnvisie toe rekening houdend met 
de volledige levensduur van een 
gebouw, in plaats van enkel te 
focussen op oplevering. 
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zijn van toepassing op volgende bouwlagen:
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Living-as-a-Service (2/2)
Samenwerking Innovatief karakter
Betrokken partijen en samenwerking 
Het volledige beheer van een gebouw doorheen de gehele levenscyclus ligt bij 
één/een beperkt aantal partij(en) en er wordt een verregaande verbintenis 
aangegaan met de klant. Een contractvorm als DBMFO (Design-Build-Finance-
Maintain-Operate) kan hier een uitkomst bieden. 

Opportuniteiten 
• Valorisatiepotentieel doorheen de hele levenscyclus van een gebouw in plaats van 

een ‘hit and run’ op moment van oplevering
• Continue inkomstenstroom
• Aanpasbaarheid vertaalt zich in verlaagd (investeerders)risico
• Klantenbinding
• Monitoren van prestaties tijdens gebruik, kennisopbouw omtrent gebruiksfase

Uitdagingen
• Shift van louter CAPEX-focus (investeringen) naar ook OPEX (operationele kosten) 

en Total Cost of Ownership klant
• Gespreide inkomstenstromen
• Bijkomende administratie en facturatie vereist
• Model over lange termijn, langlopende contracten en engagement
• Bewoner dient zich als ‘voorzichtig en redelijk persoon’ te gedragen
• Specifieke financieringsvereist
• Rollen en verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn
• Nood aan specifieke competenties tijdens de gebruiksfase: ‘Maintain’ en ‘Operate’, 

maar ook administratie en facturatie

CESCo XL
zie inspirerende cases

Cocosi (Skilpod)  
https://cocosi.be/

Innovatief binnen de residentiële markt in deze doorgedreven vorm, in de publieke 
sector zijn er al voorbeelden van DBFM-overeenkomsten.

Voorbeeldcases 
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levensduur
verlengen

Informatiemanagement (1/3)
Concept
Het tegen betaling beheren en verschaffen van informatie over het ontwerp, de
architectuur, het gebruik en EOL fase van een product of gebouw aan spelers in de
waardeketen alsook andere relevante betrokkenen en beslissingsnemers. Het kan
gaan om technische, financiële, milieu-gerelateerde en andere informatie.
Ketensamenwerking Gericht op het leveren van diensten om rollen en
waardeproposities te verbinden en toegang te verschaffen tot nieuwe en bestaande
ecosystemen binnen of buiten de bouwsector

Marktsegment

Algemene waardepropositie

Roerende onderdelen

Semi-roerende onderdelen

Onroerende onderdelen

Gebouwen

Publiek

Residentieel

Commercieel

Kantoren

Industrie

B2C Business to Consumer

B2B

B2G Business to Government

Business to Business

Waardepropositie
Ontzorging Risicobeperking

Toegang tot kritische beslissings-
ondersteunende informatie

Circulaire opportuniteiten
Informatie is een kritisch aspect in de
realisatie van alle mogelijke circulaire
strategieën. Monitoringinformatie
ondersteunt niet enkel optimaal
beheer tijdens de gebruiksfase, maar
het beschikbaar stellen van data
omtrent de samenstelling,
architectuur, oorsprong, kwaliteit en
gebruik van producten en gebouwen
faciliteert ook de restwaardebepaling
bij einde leven en laat toe het herstel-,
hergebruiks- en recyclagepotentieel op
en meer onderbouwde manier in te
schatten.
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De circulaire ambities voor dit business concept
zijn van toepassing op volgende bouwlagen:
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Samenwerking Innovatief karakter
Betrokken partijen en samenwerking
Samenwerking en transparantie doorheen de keten is vereist voor het voor het 
verschaffen en verkrijgen van de vereiste informatie doorheen de levenscyclus. De 
volledige waardeketen is hierbij betrokken en staat interactie met de 
informatiebeheerder.

Opportuniteiten 
• De toegang tot relevante informatie is een belangrijke incentive voor transparantie 

en doorgedreven samenwerking
• Integratie van de waardeketen komt informatiedeling ten goede
• Informatiebeschikbaarheid leidt tot verlaagd (investeerders)risico

Uitdagingen
• Hoge kost gerelateerd aan opzet informatiesysteem
• Specifieke vereisten voor toegang, opslag (centraal/decentraal) en uitwisseling van 

data
• Nood aan datavalidatie
• Garanderen van IP en databeveiliging
• Data dient steeds robuust te zijn en up-to-date te worden gehouden
• Medewerking van de hele waardeketen vereist om de gewenste impact te 

realiseren
• Baten van informatieverschaffing dient op te wegen tegen kosten voor individuele 

actoren

Madaster
Madaster is een online platform waarop gebouwen kunnen  worden geregistreerd 
inclusief de materialen en producten die zich er in bevinden. Het laat de gebruiker 
toe een beveiligd, web-based paspoort van zijn op te maken, dat informatie bevat 
over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en producten en inzicht geeft in 
de materiële, circulaire en financiële (rest)waarde van een gebouw.

Het platform bevat een Circularity Indicator zodat gebruikers gericht kunnen sturen 
op circulariteit en belanghebbenden nauwkeurig kunnen informeren over o.m. de 
levensduur van gebouwen en mogelijkheden voor hergebruik. Dit met het idee om 
data te organiseren, beheren en benutten gedurende de volledige gebruiksduur van 
producten en gebouwen.

Madaster richt zich op gebouw- en infrastructuureigenaren en op de organisaties die 
hen bedienen, zoals aannemers, ontwikkelaars, architecten, ingenieurs, verzekeraars 
en sloopbedrijven. Voor gebouweigenaren wordt Madaster aangeboden op 
abonnementsbasis, anderen kunnen toegang krijgen middels een licentie van €795. 
Deze licentielaat toe om maximaal 50.000 m² te registreren en is goed voor één 
gebruikers- en vijf leeslicenties. goed voor een bepaalde oppervlakte. 

Doorgedreven informatiedeling doorheen de volledige bouwketen is nieuw. In de 
vorm van BIM of productpaspoorten zijn er wel al heel wat initiatieven lopende. 

Voorbeeldcases 

Informatiemanagement (2/3)
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Voorbeeldcases
In België, waar Madaster nog maar recentelijk werd uitgerold komt hier nog een kost 
bij van €250 per gebouw. Als aannemer, architect of ingenieur is het ook mogelijk om 
Madaster partner te worden. Hier staat een jaarlijkse kost tegenover van €2.500 -
€7.500, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Hiermee krijg je toegang tot workshops en 
trainings alsook partner events. 
Meer info: https://madaster.be/ 

Zensor
Zensor biedt monitoring van infrastructuur en machines aan via slimme sensoren. De 
belasting en degradatie van verschillende (infrastructuur)elementen kan zo in kaart 
worden gebracht, alsook de verwachte levensduur van deze elementen. Dit laat niet 
enkel preventief onderhoud toe maar ook alternatieve materiaalselectie, en biedt 
inzicht in het hergebruikspotentieel van onderdelen. Voor machines maakt de data 
gegenereerd door de sensortechnologie het mogelijk om hun (energie-)efficiëntie en 
prestaties te optimaliseren. Meer info: https://www.zensor.be/ 

Informatiemanagement (3/3)
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Inspirerende cases
Overzicht van inspirerende cases
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de praktijk. Via de volgende inspirerende
cases leren we hoe circulaire bouwpraktijken tot stand zijn gekomen, opgeschaald
en/of verbreed werden via slimme allianties binnen het waardenetwerk.

Toepassingsgebied “betaalbaar en veranderingsgericht wonen”
• CESCo XL (ontzorging bij hybride wonen)
• ICAL (nieuwe rollen van architect)

Toepassingsgebied “verwisselbaar interieur (in kantoren)”
• C-MAF (alternatieve financieringsmodellen)

Toepassingsgebied “upgradebare technische installaties”
• Co-housing Waasland (2de hands PV en EV batterij)

In de beschrijving van iedere casus staan ‘circulariteit’ en ‘samenwerking’ centraal. 
Hiervoor wordt een template gebruikt, die ook voor de beschrijving van nieuwe 
inspirerende cases gebruikt kunnen worden.

Template inspirerende case <naam>

• over de case: <geef een korte beschrijving van de casus: op wat wil men een 
antwoord bieden? wie is het doelpubliek?>

• circulaire businessconcepten <geef aan welke businessconcepten 
beschreven in ‘Infofiches businessconcepten in een circulaire bouw’. werden 
gehanteerd: was dit een succes? wat lukt nog niet?>

• belang van samenwerking <beschrijf a.d.h.v. welke samenwerkingsvormen 
de businessconcepten verbreed, uitgediept en/of opgeschaald konden worden>

• uitgelicht <geef meer detail over een of meerdere aspecten behandeld in dit 
draaiboek: (a) visuele omschrijving van het waardenetwerk: Business-as-Usual 
vs. alternatief (b) belang van samenwerking bv. via testimonials (c) 
(geannomiseerde) contractuele bepalingen (d) financiële flows tussen partners 
(e) ingevuld businessmodelcanvas (f) financieringsvormen>

• contactgegevens <wie te bereiken voor meer informatie>

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

Bezit je zelf een inspirerende case, ga dan zelf aan de slag met de template
beschikbaar via de website.

https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/onze-aanpak/proeftuin


Co-housing Waasland
delen van ruimtes en pay-per-use voor
fotovoltaïsche energie

ontwerp & bouw

business

samenwerking

juridisch

beleid

ontwerper

aannemer & installateur

gebouwbeheerder

opdrachtgever

gebruiker

beleidsmaker

producent & leverancier

betaalbaar bouwen

verwisselbaar interieur

upgradable technische installaties

Thema Topic Actor
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over de case:
Co-housing Waasland bestaat uit een diverse groep van 22 gezinnen die samenwonen in Sint-Niklaas. Elk
gezin bewoont een eigen passiefwoning met terras, daarnaast beschikt de groep over een gedeelde tuin,
een polyvalent paviljoen met gemeenschappelijke keuken, berging, een wasplaats en een fietsenberging. Er
zijn ook gastenkamers aanwezig voor gemeenschappelijk gebruik.

Op het dak van de gemeenschappelijke ruimtes werden zonnepanelen geplaatst. Hiervoor heeft de
Vereniging van Mede-eigenaars (VME) een ‘Power Purchase Agreement’ (PPA) afgesloten met installateur
en dienstverlener Futech, en dit voor een periode van 20 jaar. Deze overeenkomst houdt in dat de
bewoners de panelen niet aankopen of huren; ze betalen een vooraf vastgestelde prijs per kWh elektriciteit
die deze panelen genereren, inclusief bijkomende diensten. Deze vastgelegde prijs is lager dan de prijs voor
het voorzien van elektriciteit via het net. Futech blijft eigenaar van de installatie en staat in voor de
monitoring, het preventieve onderhoud en herstelling ervan. Er werd een PIDbox geïnstalleerd die het
rendement van de installatie optimaliseert. Kenmerkend voor dit project is het gebruik van bestaande
panelen die Futech recupereerde uit andere installaties (bijvoorbeeld naar aanleiding van stormschade)
maar nog perfect werkzaam zijn. Zowel voor de bewoners als voor de dienstverlener is er een stimulans om
de installatie optimaal te laten presteren: nl. kleinere kosten voor de bewoners door maximale
zelfconsumptie én grotere winsten voor de dienstverlener door meer elektriciteit te leveren via de panelen,
t.o.v. het elektriciteitsnet. In de nabije toekomst zal er een batterij worden toegevoegd aan de installatie en
wordt deze opgenomen in de PPA overeenkomst, met als doel de zelfconsumptie van de opgewekte
energie te optimaliseren, in functie van de vraag. Deze batterij wordt gerecupereerd uit elektrische wagens
om herbestemd te worden in deze stationaire toepassing.

Doelpubliek: Deze PPA is geschikt voor verschillende vormen van gedeelde huisvesting, waarbij om
technische of wettelijke redenen geen individueel aangekochte PV-installatie geplaatst kan worden op een
eigen dak.

Co-housing Waasland

Dit initiatief is als demonstratietraject onderdeel van het CIRCUSOL project, dat
financiële steun ontvangt van de EU’s Horizon 2020 onderzoeks- en
innovatieprogramma. Dit onder grant agreement 776680.

Co-housing Waasland
(bron: circusol.eu) 

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

https://cohousingwaasland.be/
https://www.futech.be/nl/
https://www.futech.be/nl/productcomponenten/
https://www.circusol.eu/en


38

tweedehands PV-panelen, Co-housing Waasland
(bron: circusol.eu) 

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

tweedehands PV-panelen, Co-housing Waasland
(bron: circusol.eu) 

circulaire businessconcepten:
• Multi-functionaliteit en delen: gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes

worden voor polyvalent gebruik gedeeld tussen de bewoners van de co-
housinggroep. Lasten en onkosten, ten aanzien van onderhoud en verbruik van
elektriciteit, warmte en water worden via een verdeelsleutel onder de
bewoners verdeeld.

• Pay-per-use: tweedehands PV-panelen en E-batterijen blijven de eigendom van
dienstverlener Futech. Via een PPA betalen de bewoners een vooraf
vastgestelde prijs per kWh elektriciteit en bijkomende diensten, zoals de
monitoring en het onderhoud van de panelen en de batterijen.

Samenwerkingsvormen
• Langdurige en intensieve samenwerking op basis van co-creatie vanuit (a) de

VME, (b) de dienstverlener en (c) een ingenieursbureau voor technische
ondersteuning. Voor de bewoners is de elektriciteitsprijs, bepaald in de PPA,
lager dan de kWh-prijs voor elektriciteit via het net. Naast dit prijsvoordeel was
‘ontzorging’ één van de belangrijkste waardeproposities voor de VME. De
dienstverlener geniet van een permanente inkomstenstroom gedurende de
looptijd van het contract en verwerft inzicht in het gebruik van de installatie.

• Bijkomende samenwerking tussen enerzijds de dienstverlener en anderzijds de
netbeheerder, regelgevende instanties, juridische en financiële dienstverleners
en leveranciers van circulaire producten, waardoor bewoners en de VME
bijkomend ontlast worden.

contactgegevens
• Ismaël Ben-Al-Lal, Futech, ismael@futech.be
• Jacob Demeyer, Cohousing Waasland, jacob.demeyer@hotmail.com

mailto:ismael@futech.be
mailto:jacob.demeyer@hotmail.com
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UITGELICHT Waardenetwerk – klassiek verkoop

Als alternatief op de PPA, hadden de bewoners
van de co-housing ook kunnen opteren voor een
klassiek verkoopmodel. Dit model wordt
gekenmerkt door een korte-termijnrelatie
tussen enerzijds de installateur van de PV-
installatie, de leveranciers van de onderdelen en
eventueel een technisch studiebureau die
onafhankelijke technische ondersteuning biedt,
en anderzijds de bewoners, die eigenaars
worden. Via de installateur wordt een
kwaliteitsgarantie op de onderdelen gegeven
door de leveranciers aan de bewoners.

Gezien er niet uitgegaan kon worden van een
volledige zelfproductie en omdat
elektriciteitsoverschotten op het net gezet
worden (in het geval er geen batterijen gebruikt
werden voor tussentijdse opslag), rekent de
netbeheerder ook kosten aan voor de
aansluiting op en onderhoud van het net.

De specifieke interacties tussen de bewoners en
een elektriciteitsleverancier werden niet
opgenomen in het schema.

focus op materialen

focus op financiële

kort lang

termijn van
relatie

focus op dienst

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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UITGELICHT Waardenetwerk – Power Purchase Agreement   

De VME van de co-housing Waasland heeft uiteindelijk
geopteerd voor het PPA model, waarbij Futech zijn rol van
installateur verruimt tot die van dienstverlener. De eigendom
van de PV-panelen (en batterijen) blijft bij de dienstverlener
tot het einde van de looptijd van de overeenkomst met de
bewoners. In ruil voor een vaste vergoeding per KWh aan
geleverde elektriciteit (die lager is dan het nettarief) wordt
de bewoner niet alleen ontzorgd in de plaatsing van het
gehele systeem, de aansluiting op het net en het voorzien
van de nodige vergunningen, maar ook in het periodiek
onderhouden en herstellen van de gehele installatie en het
monitoren van het verbruik. Hierdoor wordt een sterke
lange-termijnrelatie opgebouwd met de bewoners en is er
een stimulans om de installatie optimaal te gebruiken.
Zolang de onderdelen nog altijd voldoen aan de
kwaliteitseisen, hier sterk beïnvloed door de efficiëntie van
het gehele systeem, worden de onderdelen behouden en
onderhouden, ook al zijn het gerecupereerde PV-panelen en
E-batterijen.

Bij defecten aan de onderdelen, kunnen product- of
vermogengaranties verhaald worden bij de leveranciers,
binnen een afgesproken garantietermijn. Voor PV-panelen is
dit typisch 10 tot 30 jaar; voor omvormers is dit typisch 10
jaar (zonnepanelenenergie.be). Zowel tijdens als na de
looptijd van de PPA is er geen stimulans bij de dienstverlener
of leverancier van de onderdelen om deze te recycleren of
onderdelen opnieuw te gebruiken.

focus op materialen

focus op financiële

kort lang

termijn van
relatie

focus op dienst
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https://zonnepanelenenergie.be/garantie
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UITGELICHT Contractuele bepalingen
De bewoners, wettelijk vertegenwoordigd door hun VME, en de dienstverlener
hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de goede prestaties van de
installatie. Rechten en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de PPA en het
bijbehorende recht van opstal dat werd neergelegd. Hoewel de panelen
‘onroerend door bestemming’ zijn, zorgt de PPA ervoor dat de eigendom van de
installatie bij de dienstverlener blijft, bv. in geval van verkoop van de gebouwen.

De dienstverlener is verantwoordelijk voor:
• de investering in en de installatie van de panelen, de omvormer en de

batterijen;
• toezicht, onderhoud en reparaties;
• het regelen van de nodige vergunningen;
• de aansluiting van de installatie op het net;
• de ontmanteling van de installatie en de verwerking ervan aan het einde van

de levensduur (EoL) indien de installatie defect raakt vóór de einddatum van
de PPA bereikt wordt.

De bewoners:
• stellen (dak)ruimte ter beschikking voor de PV-installatie, en hebben hier te

allen tijde fysieke toegang toe;
• betalen de dienstverlener een vergoeding per kWh die aan de

wisselstroomzijde van de installatie wordt geproduceerd;
• zijn verantwoordelijk voor de netkosten, inclusief injectievergoeding,

abonnement injectiepunt, cabine, netaansluiting, netstudie, de
gelijkstroomkabels van dak naar omvormers, de wisselstroomkabel van
omvormers naar netinjectiepunt, eventuele teller voor
groenestroomcertificaten.

• verkrijgen van de eigendom van de installatie zodra de PPA na 20 jaar eindigt;
• zijn verantwoordelijk voor de ontmanteling en afdanking van de installatie

indien deze defect raakt na de einddatum van de PPA.

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

UITGELICHT Belang van samenwerking
• Via monitoring wordt een beter inzicht verkregen in de acties en het gedrag van

de eindgebruikers; bijvoorbeeld om de productie- en consumptieprofielen van de
gebruikers te verfijnen. Zo werd er in de co-housingcase bepaald dat het
toevoegen van een stationaire batterij nuttig was voor het verhogen van de
zelfconsumptie.

• Door als dienstverlener in te zetten op wederzijds vertrouwen en transparantie
wordt een nauwe en langdurige relatie aangegaan met de (eind)gebruiker. Dit
maakt constructieve onderhandelingen mogelijk en zorgt voor een groter
potentieel om wederzijdse voordelen, zoals technologische optimalisatie, betere
circulariteitsresultaten en kostenefficiëntie, voor beide partijen te realiseren.

• Een eenduidig aanspreekpunt binnen de VME vereenvoudigt de communicatie
tussen de bewoners en de dienstverlener bij o.a. onderhandelingen en heeft als
gevolg dat de transactie- en coördinatiekosten verlagen.

• Periodieke facturering blijkt tijdrovend voor de dienstverlener en kan worden
uitbesteed aan een servicepartner die dit kostenefficiënter kan realiseren.
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UITGELICHT Kostenverloop klassieke verkoop vs. PPA doorheen de 
tijd

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

UITGELICHT Financieringsvormen
Aangezien het een demonstratiecase betreft, binnen een gesubsidieerd
onderzoeksproject CIRCUSOL, was er geen externe voorfinanciering vereist aan de
zijde van de dienstverlener. De gebruikte panelen werden gerecupereerd uit
bestaande installaties die dienden te worden gedemonteerd naar aanleiding van
verzekeringsclaims (zoals na stormschade). In geval van replicatie zonder subsidie
zou voorfinanciering wel degelijk vereist zijn. Een belangrijke drempel bij opschaling
van dit PPA-model is het ‘sourcen’ van substantiële volumes aan herbruikbare
zonnepanelen en batterijen, gezien deze markten momenteel (nog) niet volwassen
zijn.

UITGELICHT Testimonials
• De Co-housing Waasland demo in CIRCUSOL

UITGELICHT Kostenverloop klassieke verkoop vs. PPA doorheen de 
tijd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jaar

Verkoop PPA

https://www.circusol.eu/en
https://www.youtube.com/watch?v=_LVChJjSd70&feature=emb_title
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Leveranciers (ook van 
hergebruikte zonnepanelen 
en batterijen);

Regelgevende instanties;

Netbeheerder;

Juridische en financiële 
diensten.

Montage en financiering 
van de installatie; 
Monitoring van 
elektriciteitsproductie en –
verbruik; 
Onderhoud, herstelling;
Periodieke facturering. 

(Herbruikbare) zonnepanelen 
en batterijen; Investerings- en 
werkkapitaal; Kennis van het 
opzetten en uitvoeren van een 
PPA; Technische, operationele 
en administratieve 
vaardigheden 

Zorgeloos gebruik van lokaal 
geproduceerde zonne-
energie met maximaal eigen 
verbruik tegen lagere prijzen 
dan de nettarieven;

Circulaire waarde: 
Sluiten van kringlopen door 
hergebruik en  
herbestemming van 
producten;

Maatschappelijke waarde: 
Vergroten van de veerkracht, 
efficiëntie en duurzaamheid 
van het energiegebruik in 
woongemeenschappen.

PPA-overeenkomst voor 
20 jaar met maandelijkse 
facturatie. 

Facturering van geproduceerde zonne-energie.

VME

Bewoners van gedeelde 
woonfaciliteiten, zoals 
woonzorg-voorzieningen, 
studentenkamers, 
appartementencomplexen en 
sociale huisvesting. 

kapitaalkosten voor het aankopen, (her)testen en installeren van PV, batterijen, 
omvormers, hardware, software, ... ;
operationele kosten voor monitoring, onderhoud, verzekering en financiering .

UITGELICHT businessmodel canvas
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CESCo XL
naar een ontzorgd betaalbaar woonmodel
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beleid

ontwerper

aannemer & installateur

gebouwbeheerder

opdrachtgever

gebruiker

beleidsmaker
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betaalbaar bouwen

verwisselbaar interieur

upgradable technische installaties

Thema Topic Actor
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CESCo XL

Binnen de VME is er zelden een overkoepelende visie over een duurzaam beheer
(m.i.v. onderhoud en herstellingen) van de woningen en gemeenschappelijke
ruimtes, waardoor circulaire strategieën zoals levensduurverlening, aanpasbaarheid
en hergebruik van componenten, niet aan de orde zijn. Nochtans kunnen de
operationele kosten over de levensduur van het gebouw hierdoor aanzienlijk
gedrukt worden.

De huidige markcondities zorgen voor een existentiële bedreiging van het klassieke
verdienmodel van projectontwikkelaars die woningeenheden zo snel mogelijk
verkopen. Nieuwbouw wordt relatief duurder waardoor een steeds kleinere groep
zich dit kan veroorloven. Waar dit een grotere toegankelijke markt was voor de
middenklasse dreigt nieuwbouw af te glijden naar een privilege voor de grotere
vermogens. De vijver van ontwikkelaars wordt m.a.w. kleiner. Dit wordt versterkt
door het feit dat grond heel schaars is en hierdoor kosten voor acquisitie van een
grond snel stijgen. Groep Van Roey is zich daar van bewust en wenst als
innovatiespeler in de groepswoningbouw een alternatief verdienmodel – geënt op
een hybride woonmodel, tussen koop en huur, en veranderingsgericht bouwen – te
ontwikkelen en opschalen.

Uit verschillende financiële simulaties blijkt dat een hybride woonmodel een
waardevol alternatief kan zijn t.a.v. de traditionele huur- en koopmarkt, op
voorwaarde van:
• een slimme financieringsmix o.b.v. een hypothecair krediet, eigen inbreng van

bewoners en externe financiering door burgers en/of ondernemers;
• een grondprijs die laag is of die gespreid kan worden over de gebruikstermijn

(bv. door middel van erfpacht).

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

over de case:
Circulair bouwen binnen de residentiële sector lijkt in eerste instantie niet zo
evident; enerzijds omwille van de klassieke versnipperde eigendomsstructuur en
anderzijds omwille van het type vastgoed. Bij woningen wordt er namelijk minder
snel naar (interieur)aanpassingen gekeken dan in kantoorgebouwen, winkels of
gebouwen voor zorg. Binnen de Vlaamse residentiële sector zijn ‘kopen’ en ‘huren’
vandaag de 2 dominante woonmodellen. Hierin worden noch de particuliere
eigenaar/gebruiker, noch de klassieke projectontwikkelaar van groepswoningbouw
gestimuleerd om circulair of veranderingsgericht te bouwen. (zie paragraaf
waardenetwerk BaU)

“Een klassieke projectontwikkelaar heeft vandaag weinig incentive om in te
zetten op circulair bouwen, aangezien de focus van zo’n ontwikkeling vaak ligt op
de directe kostprijs in plaats van op de Total Cost of Ownership.” (Catherine
Vangilbergen, Van Roey Vastgoed, bron: Circubuild.be)

In een woningmarkt die onder druk staat is er weinig ruimte om een prijsstijging te
verantwoorden omwille van een circulair bouwconcept. De voordelen van
veranderingsgericht bouwen op vlak van gebruiksgemak, Total Cost of Ownership
(TCO) en milieu zijn binnen de klassieke woonformules nog niet goed gekend en
situeren zich vaak op de middellange termijn, waardoor bijkomende investeringen
moeilijk te verantwoorden zijn. In een groepswoningbouw waarbij beslissingen
genomen worden via een Verenging van Mede-eigenaars (VME) wordt dit nog
versterkt.

https://www.circubuild.be/nl/nieuws/catherine-vangilbergen-van-roey-vastgoed-de-klassieke-ontwikkelaar-heeft-weinig-incentive-om-in-te-zetten-op-circulair-bouwen/
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In geval van erfpacht door een (boven)lokaal bestuur, kan ze wegen op de
toewijzing van woningen aan bepaalde doelgroepen.

Via een Circular Economy Service Coalition (CESCo) werken deze partijen samen
om betaalbare woningen via veranderingsgerichte en andere circulaire
bouwconcepten te realiseren en uit te baten voor specifieke bewonersgroepen.

Omdat dergelijke samenwerkingsvorm uniek is voor de Vlaamse
(woning)bouwmarkt, werkten Groep Van Roey in samenwerking met VITO,
Endeavour, Rebel, archipelago en UHasselt binnen het gesubsidieerd CESCo XL
project een “proof-of-concept” van een mutli-stakeholder wooncoöperatie uit.
Hierbij wensen verschillende entiteiten binnen de Groep Van Roey de professionele
rol van een CESCo op te nemen voor de realisatie en het beheer van
veranderingsgerichte woongebouwen.

Binnen de termijn van het subsidietraject (2019-2022), werd geen
ontwikkelingsproject opgestart op basis van bovenstaand woonmodel. Daarentegen
werd wel de basis gelegd voor een financieel model, werden ontwerpprincipes voor
veranderingsgerichte woningbouw opgesteld, en mogelijke en haalbare
financieringsbronnen bepaald. Dit zou de weg moeten effenen voor toekomstige
opportuniteiten, die zich nu al presenteren.

Doelpubliek: bewoners uit de 2de en 3de inkomensquintiel, die geen antwoord
vinden in de huidige huur- en koopmarkt; lokale besturen en leveranciers van
circulaire bouwproducten en –diensten.

circulaire businessconcepten
• Living-as-a-service: de ‘multi-stakeholder-wooncoöperatie’ ontzorgt de

bewoner-coöperanten bij het ontwerpen, bouwen, onderhouden en beheren
van veranderingsgerichte woningen, waardoor een langdurige ‘wooncarrière’
aangeboden wordt met betaalbare woonkosten voor specifieke woongroepen
als gevolg.

• prestatiegerichte onderhoudscontracten: als onderdeel van Groep Van Roey,
biedt Van Roey services, al dan niet in samenwerking met onderaannemers,
het preventief, planmatige en ‘predictief’ onderhoud van de gebouwen,
terreinen en technische installaties aan.

Samenwerkingsvormen

• Samenwerking binnen Groep Van Roey: Van Roey Vastgoed (ontwikkeling), Van 
Roey (bouw en aanpassingen), Van Roey Services (gebouwbeheer) in bouwteam 
met architect en opdrachtgever.

• coöperatieve samenwerking vanuit: (a) bewoners (b) externe investeerders en 
(c) beheerder

• bijkomende samenwerking vanuit lokale besturen en leveranciers van circulaire 
product(dienst)en

contactgegevens 

• Jona Michiels, Groep Van Roey, jona.michiels@vanroey.pro
• Catherine Vangilbergen, Groep Van Roey, 

catherine.vangilbergen@vanroeyvastgoed.pro

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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mailto:catherine.vangilbergen@vanroeyvastgoed.pro


47

UITGELICHT Waardenetwerk klassiek kopen & huren:

+ Woonzekerheid
+ Kapitaalsopbouw
+ Ingeburgerd business model
+ Diverse marktspelers actief

- Speculatie op vastgoed –> (groot) vermogen nodig bij aankoop
- Zeer afhankelijk van lening en hypotheek
- Weinig incentive voor onderhoudsvriendelijke en 

veranderingsgerichte oplossingen

+ Ontzorging
+ Flexibiliteit

+ Ingeburgerd business model
+ Diverse marktspelers actief

- Geen woonzekerheid
- Geen kapitaalopbouw 

- Weinig incentive voor onderhoudsvriendelijke en 
veranderingsgerichte oplossingen

Huren

Kopen

focus op materialen

focus op financiële

kort lang

termijn van
relatie

focus op dienst

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER



48

Kopen en hypothecair krediet
In Vlaanderen is 70% van de bewoners eigenaar van zijn woning. Hoewel het bezit
van een woning door de regionale overheden nog steeds word aangemoedigd, is de
woningmarkt niet voor iedereen toegankelijk. Bijna 1 op 12 particuliere
woningeigenaars heeft het moeilijk bij de afbetaling van hun woonkrediet (bron:
WoonC). Wie er toch in slaat om een hypotheek af te sluiten, wordt vaak
geconfronteerd met een lange looptijd, een hoog af te lossen kapitaal en een groot
deel van het inkomen dat naar de afbetaling gaat. Als gevolg blijft er vaak weinig
geld over voor regelmatig onderhoud en toekomstige aanpassingen. Wat rest is een
laagwaardig vastgoed, maar een grond die nog steeds in waarde stijgt. Al deze
factoren zijn een reëel betaalbaarheidsrisico, zowel voor de kredietnemers als voor
de banken.

Het meest voorkomende woonmodel binnen de projectontwikkeling is een
koopmodel waarbij verschillende kavels binnen een gebouw/project worden
verkocht aan individuele eigenaars. Een gebouw wordt zo vaak als het ware
juridisch ‘in stukjes gehakt’. De projectontwikkelaar, als leverancier van de woning,
focust op de noden en verwachtingen van zijn eindklant: de individuele bewoner.
De focus ligt bij deze klant steeds op de startinvestering. Er bestaat hierdoor een
beperkte incentive om bij de ontwikkeling rekening te houden met de volledige
levensduur van het gebouw. Meer nog, eens de eigendommen zijn verworven en
het gebouw is onderverdeeld, wordt het nagenoeg onmogelijk om het beheer en
onderhoud van het volledige pand, inclusief de nodige aanpassingen op
gebouwniveau, kwalitatief op te volgen (zie linkse figuur hoger). We zien hier vaak
het falen van de klassieke vereniging-van-mede-eigenaars-structuur (VME), onder
andere omwille van de individuele belangen van de leden. Het verouderd
patrimonium is hiervan een spijtig, maar sprekend gevolg.

Huren
Het andere woonmodel dat we binnen onze Vlaamse context het beste kennen is
huur. Hierbij kan het gaan om individuele investeerders die een kavel en een pand
verwerven en dit verder verhuren, als investering of om er eventueel ooit zelf te
gaan wonen. In dit geval leunen we relatief dicht aan bij het eerder toegelichte
koopmodel.

Daarnaast zien we vandaag meer en meer de intrede van een ‘institutionele
investeerder’. Deze investeerder wordt eigenaar van het volledige pand en zal dit
verder beheren en exploiteren richting individuele huurders (zie rechtse figuur
hoger). Positief aan dit eigenaarsmodel is het feit dat het gebouw in één hand
blijft en er dus eenvoudiger onderhouds- en aanpassingsbeslissingen op
gebouwniveau kunnen gebeuren. Een nadeel is dat de eindgebruiker (de huurder)
het meeste baat heeft bij bepaalde investeringen, terwijl het voor de investeerder
eerder een kost is die rechtstreeks afgaat van de marge. Een extra duurzaam
gebouw zal bv. de verbruikskosten ten goede komen, maar deze opbrengsten zijn
voor de huurder, niet voor de investeerder, tenzij bij verkoop. Beslissingen rond
beheer, onderhoud, aanpassingen en zelfs afbraak zullen logischerwijze steeds
door de investeerder worden genomen met de focus op zijn rentabiliteit. De
huurder is hier leidend voorwerp en kan alleen maar hopen dat deze beslissingen
zijn wooncomfort en woonkost ten goede zullen komen en zijn woonzekerheid
niet in het gevaar brengen.

Uit bovenstaande analyse blijkt dat er binnen het huidige verkoop- en
verhuurmodel slechts een beperkte incentive bestaat om financiële kosten (cf.
Total Cost of Ownership) en milieu-impact over de levenscyclus laag te houden.
Er wordt daardoor van bij de start geen nadruk gelegd op veranderingsgericht
ontwerpen en bouwen.

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

https://www.researchgate.net/profile/Waldo_Galle/publication/342205769_Galle_et_al_2020_Can_circular_building_make_housing_affordable_again_Visual_Summary_Dutchpdf/data/5ee8b8ef458515814a62a46e/Galle-et-al-2020-Can-circular-building-make-housing-affordable-again-Visual-Summary-Dutch.pdf
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+ Combinatie voordelen koop en huur (=huur met eigenaarschap)
+ Efficiënter gebruik van ruimte (in geval van collectief wonen)
+ “Wonen  aan kostprijs” 
+ Incentive voor onderhoudsvriendelijke en veranderingsgerichte 

oplossingen 
+ Bewoner wordt grotendeels ontzorgd door coöperatie o.v.v. 

juridische en organisatorische aspecten, maar ook technische 
aspecten en gebouwbeheer

+ schaalvoordeel is een grote driver voor duurzaam bouwen, o.a. 
via circulaire bouw- en businessprincipes

- Niet ingeburgerd en ingewikkeld om uit te leggen aan 
kandidaat bewoners

- Lokale overheden weten nog niet welke rol ze kunnen spelen
- Lange-termijn financiering: moeilijk om externe 

investeerder(s) te vinden 
- Kapitaalsopbouw als koop niet mogelijk -> wat met fiscaliteit?

UITGELICHT Waardenetwerk hybride wonen

Tussen huur en koop

focus op materialen

focus op financiële

kort lang

termijn van
relatie

focus op dienst

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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Hybride wonen: tussen koop en huur
Binnen het CESCo XL project wordt een hybride woonvorm voorgesteld, waarbij
uitgegaan wordt van een meer intense en lange termijn samenwerking tussen
aandeelhouders van de wooncoöperatie (waaronder bewoners), een professionele
gebouwbeheerder, een ‘‘circulair’’ bouwteam, financiële instellingen en (lokaal)
beleid. De gelijkenis met het ‘institutionele investeerder’ huurmodel is duidelijk: het
onderhoud en beheer gebeurt op gebouwniveau en niet op het niveau van de
individuele wooneenheden. Daarentegen wordt de meerwaarde van een kwalitatief
onderhoud en veranderingsgericht (ver)bouwen in dit concept vertaald naar
bijkomende voordelen voor:
• de bewoners: i.e. ontzorging en afgebakende inspraak in toekomstige

aanpassingen;
• de bouwteampartners: i.e. grote opdrachten met mogelijkheid op

gestandaardiseerde en repliceerbare bouwoplossingen;
• de (boven)lokale overheid: i.e. inspraak op toewijzing van woningen aan

bepaalde bewonersgroepen;
• de investeerders: i.e. veilige investering met minstens waarde-behoud van

panden.

De incentive rond een lange-termijn-aanpak, die in de eerder aangehaalde
modellen minder vanzelfsprekend is, wordt hier dus wel duidelijk vanaf de eerste
lijn op papier.

UITGELICHT Financiering
Financiële mix
• min. 10% eigen vermogen van bewoners/bewonersgroep
• 50%-80% aandeel hypothecaire lening
• optionele inbreng van gemeente of stad
• optioneel aandeel erfpacht
• derde partijen

Financieringsuitdagingen
• lange-termijnfinanciering
• laag rendement voor investeerder
• risico’s voor investeerder in geval van faillissement

UITGELICHT belang van samenwerking
De rol die samenwerking speelt binnen het CESCO XL project was het onderwerp
van een interview met Jona Michiels, innovatiemanager bij Groep Van Roey, op 26
oktober 2022. De belangrijkste elementen van het gesprek worden hier toegelicht.

Complexe vraagstukken vragen om samenwerking
Net als alle grote maatschappelijke vraagstukken, is betaalbaarheid een ‘wicked
problem’, m.a.w. een ontzettend complex probleem. Er is geen enkele entiteit
binnen het waardenetwerk die alle facetten volledig beheerst en kan instaan voor
een verandering van de gangbare praktijk. Enkel door samen te werken maken we
een kans om iets te doen aan een complex probleem zoals betaalbaar wonen.
Vandaag kijkt men helaas nog vaak naar elkaar: de markt verwacht kordate acties
vanuit de overheid; de overheid wil duidelijke signalen van de markt; maar praten
met elkaar doen ze te weinig.

“Vaak blijft iedereen op zijn eigen eiland zitten, maar durven springen in het
diepe water en zwemmen tussen de eilanden gebeurt nog te weinig. Er moet niet
alleen gepraat worden om het probleem te erkennen, maar er is ook nood aan
bilaterale en multilaterale gesprekken om tot gezamenlijke oplossingen te
komen.”

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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Er zijn weliswaar veel netwerkevents, maar deze zijn nog te veel gericht op een
bepaalde doelgroep, zoals de aannemer, de ontwikkelaar en de ontwerper. Er is een
gebrek aan een trans-disciplinair platform waarbij de verschillende experten,
doeners, overheden en doelgroepen met elkaar in gesprek gaan. Enkel door ze
allemaal bij elkaar te brengen en te consulteren zullen we in staat zijn om effectieve
oplossingen te bieden voor alle behoeftes in de markt en de maatschappij.

Interne veranderingen binnen de organisatie
Het opnemen van een professionele rol binnen het hybride woonmodel vraagt om
een andere blik op de ontwikkel- en bouwactiviteiten binnen Groep Van Roey
(GVR). De interne weerstand is niet klein, gezien er fundamentele wijzigingen nodig
zijn binnen het bedrijf om deze nieuwe professionele rol ten volle op te nemen. Dit
zal voelbaar zijn bij zowel de mensen op de werkvloer en op de werf als bij de
aandeelhouders, nl.
• van aannemer en ontwikkelaar naar investeerder en exploitant;
• van het ontwikkelen en bouwen van nieuwbouwwoningen met een afzonderlijke

bedrijfslogica naar geïntegreerde ontwikkel- en bouwconcepten waarin
duurzame exploitatie (m.i.v. onderhoud en mogelijke transformaties) leidend is.

• van korte termijn- naar lange termijn- kosten-batenbeslissingen.

De winstmarges bij het uitrollen en het professioneel beheren van een hybride
woonmodel zullen waarschijnlijk lager liggen, maar wel aan de veilige kant t.o.v.
traditionele ontwikkel- en bouwprojecten, waarbij de verkoop van woningen steeds
meer onzeker wordt.
Hoewel GVR veel bouwtechnische expertise bezit, heeft ze nog maar beperkte
ervaring met het exploiteren van woningen, zoals het innen van huurgeld. Deze
exploitatietak bestaat nog niet binnen Groep Van Roey, waardoor het risico op falen
hoger ligt dan bij een traditioneel verhuurbedrijf die hierin al jaren ervaring heeft
opgebouwd. Wegens dit risico wordt er momenteel bekeken in welke mate GVR
deze exploitatierol zelf zal opnemen.

“Je hoeft maar uit de deur te stappen en de leuke en innoverende ideeën
liggen er voor te grijpen, maar de moeilijkheid schuilt er in om een geslaagd
intern verandertraject op te zetten: intern draagvlak te creëren, het bedrijf
gaan structureren volgens innovatie en er verdienmodellen aan koppelen. Dat
is extreem moeilijk!”.

Samen leren uit experimenten op het terrein
“Alle discussies die ik al gehad heb over betaalbaarheid van woningen, zijn
helaas met mensen die niet tot de doelgroep behoren. De huidige
marketingkanalen zijn niet geschikt om de mensen te bereiken waar we voor
willen bouwen. Weten we eigenlijk wel goed wie de juiste doelgroep is, welke
taal dat die groep spreekt en hoe dat je die moet bereiken?”

Met de steun van de Vlaamse overheid heeft een brede coalitie van
marktspelers, lokale overheden, middenveldorganisaties, kennisinstellingen en
financiële experten het Living Lab ‘Hybride Wonen’ opgezet om de vertaalslag te
maken van het CESCo XL concept naar de praktijk. Via experimenten binnen
concrete circulaire woonprojecten wordt er al doende geleerd en al lerende
gedaan om het hybride woonmodel versneld toegang te bieden binnen het
Belgische woonvastgoed. De volgende figuur geeft een overzicht van de
leervragen die gekoppeld worden aan de experimenten op het terrein.

“We willen een nieuwe woonvorm introduceren in België. Dit is niet iets dan
één actor kan. We zullen dit samen moeten doen met bestaande
wooncoöperaties, met steden en gemeentes en met andere marktpartijen. De
enige manier is om de krachten te bundelen, zeker wetende dat we sneller
naar een duurzame oplossing moeten komen voor een steeds groter wordend
probleem.”

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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• dialoog met 
grondeigenaars

• inspireren van lokale 
besturen

! ?
• welke rollen kunnen private en 

publieke grondeigenaars spelen?

• welke alternatieve openbare 
aanbestedingsprocessen om 
maatschappelijke belangen te 
bekrachtigen?

• valideren en verfijnen 
van verdienmodel

• valideren en verfijnen 
van financieringsmodel

! ?
• welke randvoorwaarden leggen banken, 

lokale besturen, en private investeerders 
op om in te stappen in een 
langetermijninvestering (> 30j.)

• hoe investeringsrisico’s (bv. 
wanbetaling, faillissement,…) beperken?

• welke financieringsmix (eigen vermogen 
bewoner, lokaal bestuur, externe 
investeerder) is haalbaar?

• marktverkenning en -
validatie: afbakenen 
van doelgroepen

! ?
• Hoe kunnen we hybride 

woonmodel laagdrempelig 
brengen aan kandidaat-bewoners? 

• In welke mate willen bewoners 
ontzorgd worden?

• Op basis van welke voorwaarden 
beslissen kandidaat-bewoners om 
in te stappen?

• specifieke ontwerp- en 
bouwrichtlijnen voor 
veranderingsgerichte 
collectieve woningbouw

• LCA & TCO berekeningen

! ?
• welke bouwoplossingen hebben 

een positieve impact op het 
onderhoud en transformaties van 
de gebouwen?

• in welke mate kunnen 
veranderingsgerichte 
bouwoplossingen een positieve 
impact hebben op het 
verdienmodel en de milieu-impact?

Leervragen gekoppeld aan experimenten op het terrein, 
binnen het Living Lab ‘Hybride Wonen’:

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER



CMAF
Herbruikbare wandoplossingen anders
gefinancieerd

ontwerp & bouw

business

samenwerking

juridisch

beleid

ontwerper

aannemer & installateur

gebouwbeheerder

opdrachtgever

gebruiker

beleidsmaker

producent & leverancier

betaalbaar bouwen

verwisselbaar interieur

upgradable technische installaties

Thema Topic Actor
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CMAF

JUUNOO- wanden, toegepast in ‘t Centrum, Kamp C, Westerlo (bron: juunoo.com) 

Binnen CMAF wordt echter een nieuwe variant van het business-concept
uitgeprobeerd, nl. een terugnamegarantie met voorafbetaling, waarbij een deel van
de restwaarde al afgetrokken wordt van de initiële kostprijs.

Doelpubliek: meestal worden de wanden ingezet in kantoren, maar ze zijn van
toepassing voor scholen, zorginstellingen of andere ruimtes die vaak aangepast
worden.

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

over de case
De meeste aannemers werken graag met producten die ze door en door kennen.
Lineaire bouwproducten zijn nog steeds beter gekend bij aannemers dan gelijkaardige
circulaire alternatieven. Tevens worden de meeste lineaire bouwproducten in grote
massa’s geproduceerd en verkocht, waardoor ze ook een schaalvoordeel hebben.
Deze bouwproducten en -systemen zijn dan ook vaak goedkoper dan circulaire
alternatieven. Maar dat is zonder rekening te houden met de restwaarde van
producten en de mogelijke operationele winsten bij vervangingen en transformaties.
Gezien opdrachtgevers zo goed als altijd op de (initiële) kostprijs aanbesteden, breken
de meeste circulaire bouwproducten vandaag niet door. Tenminste als je in een
klassiek verkoopmodel blijft.

Zou de investeringsdrempel verlaagd kunnen worden als de lange-
termijnvoordelen van circulaire bouwproducten (deels) meegerekend zouden
worden in de kostprijs? En hoe financier je dat dan?

Met deze onderzoeksvragen sloegen JUUNOO, leverancier van demonteerbare en
verplaatsbare wanden, duurzaamheidsbureau SURA en advocatenbureau Tack 51 de
handen in elkaar. Samen zette ze, met steun van Vlaanderen Circulair, het project
‘Circulaire Materialen Anders Financieren’, of kortweg CMAF, op.

De JUUNOO-wanden werden ontwikkeld om meermaals te hergebruiken, voor
dezelfde toepassing of een andere. Bovendien biedt de leverancier vandaag al een
terugnamegarantie aan bij verkoop, zodat ze, mits kleine herstellingen, van een
tweede leven kunnen genieten.
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samenwerkingsvormen 
• De MASCO staat enerzijds in voor de voorfinanciering van wandoplossingen met 

terugnamegarantie (‘capital upfront costing’). Anderzijds stelt de MASCO zich op 
als ‘materialenbank’, waarbij recupereerde en direct inzetbare wandoplossingen 
terug op de markt gezet kunnen worden. JUUNOO is medeaandeelhouder van de 
MASCO;

• Verdere samenwerking met (onder)aannemers en gebouweigenaars en huurders 
die moeten waken dat de wandoplossingen respectievelijk goed geplaatst en 
onderhouden/beheerd worden, om het hergebruikpotentieel en de restwaarde 
hoog te houden.

contactgegevens 
• Chris Van de Voorde, JuuNoo, chris@juunoo.com
• Sofie Rapsaet, Sura-Impact (C-MAF) sofie@sura-impact.be
• Marian Rapsaet, Tack 51, mr@tack51.be

"Hoe zorg je ervoor dat een (eind)gebruiker, die een oerdrang heeft naar
eigendom, toch mee instapt in een circulariteitsverhaal" (Marian Rapsaet)

"We experimenteren nu met verplaatsbare en herbruikbare kantoorwaden. Op
termijn willen we een totaalpakket aanbieden voor kantooreigenaars onder de
vorm van "office as a service" (Sofie Rapsaet)

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

circulaire businessconcepten
• mutli-functionaliteit: gezien de wandafwerking van de wanden gemakkelijk te

scheiden is van de metalen structuur, kunnen bij slijtage (van de afwerking) of
bij functiewijzigingen nieuwe (of gerecupereerde) wandpanelen geïnstalleerd
worden op dezelfde structuur. De eigenaar van de wanden kan deze werken
zelf doen of via een aannemer. Door hergebruik van de metalen structuur
spaart hij materiaalkosten uit. Door zelf de werken uit te voeren, spaart hij ook
arbeidskosten uit.

• verkoop met terugnamegarantie: de leverancier biedt 2 opties aan:
• zonder voorafbetaling: hij koopt na gebruik en tegen een vaste prijs de

goederen terug op. Deze prijs staat duidelijk vermeld op elke offerte. De
eigenaar betaalt de kosten van demontage en transport naar de
leverancier. De leverancier verkoopt, mits kleine herstelwerken, de
goederen opnieuw aan nieuwe klanten, aan een gereduceerd tarief;

• met voorafbetaling: de terugname wordt door de leverancier in
mindering gebracht op de oorspronkelijke kostprijs. In ruil wordt hij (of
een derde partij) eigenaar van de wanden na een afgesproken termijn,
d.m.v. een ‘circulariteitsclausule’ als addendum van de overeenkomst;
de betrokken partijen (aannemers en eigenaars) engageren zich om de
onderdelen van het wandsysteem zorgvuldig te installeren, te
onderhouden, te ontmantelen, te sorteren en te transporteren vooraf
de terugname, zodanig dat de restwaarde hoog blijft.

Deze laatste optie wordt momenteel uitgetest via enkele kleinschalige projecten.
het is echter de bedoeling om dit concept verder op te schalen naar andere en
meer circulaire bouwproducten. Hierbij zal het noodzakelijk zijn om een derde partij
te betrekken die de voorafbetaling financiert met middelen van de verkoop van de
gerecupereerde wanden of onderdelen ervan. Deze partij neemt dan de rol op van
Material As a Service Company of MASCO. Deze vorm van samenwerking is
momenteel het onderwerp van een VLAIO Living Lab circulaire economie.

mailto:chris@juunoo.com
mailto:sofie@sura-impact.be
mailto:mr@tack51.be
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/living-labs-circulaire-economie
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UITGELICHT Waardenetwerk klassiek verkoop van wandoplossing:

focus op materialen

focus op financiële

kort lang

termijn van
relatie

focus op dienst

In het klassieke verkoopmodel worden de
materialen en de producten van de wandoplossing
en de verantwoordelijkheden die ermee gepaard
gaan doorgegeven van naar de volgende partij in de
waardeketen. Dit wordt gekenmerkt door korte-
termijnrelaties, waarbij geen garantie is dat de
gebruikte materialen en producten in een gesloten
kringloop terecht komen. In tegendeel, de
onderdelen van een klassieke niet-dragende
kantoorwand (typisch gipskarton op ‘metal stud’)
belanden op de afvalhoop, waar ze in het beste
geval gerecycleerd worden tot laagwaardige
toepassingen

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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UITGELICHT Waardenetwerk terugname zonder voorafbetaling

focus op materialen

focus op financiële

kort lang

termijn van
relatie

focus op dienst

In dit model bouwt de leverancier een zachte
lange-termijnband op met de gebouweigenaar
door hem een financiële incentive te bieden
na gebruik. Door de aankoopbelofte maakt de
leverancier het aantrekkelijk voor de
gebouweigenaar om de onderdelen terug te
brengen. Kosten gerelateerd aan het
ontmantelen, het sorteren en het transport
naar de leverancier worden niet gedekt door
de aankoopbelofte.

Door technische ondersteuning te bieden aan
(onder)aannemers (en architecten) bouwt de
leverancier ook een hechtere band op met
bouwprofessionals. Ook al is de circulaire
wandoplossing vaak duurder dan de klassieke
‘metal stud’ wandoplossing, ze wordt veel
sneller gemonteerd, wat de installatiekost zal
drukken.

Niet alle verkochte materialen zullen
terugkomen bij de wandleverancier; de
gebouweigenaar kan beslissen om de
onderdelen zelf te hergebruiken of te
verkopen aan anderen, omdat dit in veel
gevallen voordeliger is. Over zeven jaar
verwacht JUUNOO dat 33% zal worden
teruggekocht. De voordelen voor de
wandleverancier via deze terugnameoptie zijn
dus nog te beperkt.

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER



58

UITGELICHT Waardenetwerk terugname met voorafbetaling

focus op materialen

focus op financiële

kort lang

termijn van
relatie

focus op dienst

In dit terugnamemodel maakt de leverancier
het aantrekkelijker voor de aannemer en de
gebouweigenaar om de herbruikbare
wandoplossing aan te schaffen. Een deel van
de restwaarde van de wandoplossing wordt
onmiddellijk in rekening gebracht bij verkoop.
Het ander deel van de restwaarde wordt
verrekend bij de terugname. De aannemer kan
zijn beoogde winstmarge behouden.

Bij de eerste (kleinschalige) projecten kan
JUUNOO de voorafbetaling zelf opnemen.
Maar om een liquiditeitsprobleem te
vermijden, wordt een derde partij, de MASCO,
ingeschakeld die de voorfinanciering op zich
neemt. In dit geval wordt de MASCO eigenaar
van de gerecupereerde wandonderdelen en
zal ze uit de verkoop van de onderdelen de
korting die JUUNOO geeft bij verkoop
financieren. Bijkomend is er extern
risicokapitaal nodig om de MASCO te
waarborgen.

Een circulariteitsclausule wordt toegevoegd
bij de verkoop van de oorspronkelijke
wandoplossing, en wordt overgedragen van de
aannemer op de huidige en toekomstige
gebouweigenaars.

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER



59

UITGELICHT financiële flows tussen partners
Onderstaande financiële bedragen geven grootteorden weer. De werkelijke kosten 
kunnen variëren per project.

Traditionele verkoop van lineaire wandoplossing 

Verkoop met terugnamegarantie Verkoop met terugnamegarantie en voorafbetaling

Hergebruik van structuur, nieuwe aankoop wandafwerking

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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UITGELICHT contractuele bepalingen

Circulariteitsclausule
Een circulariteitsclausule wordt als addendum aan de koopovereenkomst
toegevoegd. Hierin wordt het eigendomsrecht na een eerste leven
overeengekomen. Dit is een juridisch document dat door alle betrokkenen moet
worden ondertekend, zijnde de leverancier, de aannemer en de gebouweigenaar.
Het regelt de korting in ruil voor het eigendomsrecht van de materialen na de
eerste levensduur. Het bevat ook een clausule over timing: na zeven jaar zijn er
twee scenario’s:
1. De eigenaar heeft de goederen teruggebracht volgens de voorwaarden van het

terugkoop-programma, bv. door alle onderdelen in goede staat en geordend
terug te leveren.

2. De eigenaar wil de wanden blijven gebruiken (of heeft ze per ongeluk
beschadigd) .

Juridische en  financiële uitdagingen:
Het terugnamemodel met korting op de aankoopprijs is nieuw en wordt nog maar 
pas uitgetest. Er blijven momenteel nog enkele open vragen:

• Hoe worden principes zoals 'recht van wederinkoop', aankoopoptie, 
verkoopoptie geïntegreerd in contracten tussen alle betrokken partijen. Hoe 
wordt de circulariteitsclausule overgedragen naar toekomsite gebouweigenaars? 
circulariteitsclausule als 'addendum’

• Hoe gaan financieringsinstellingen om met ‘uitgestelde betalingen' en 
'strafbeding’ in geval van wanbetaling

• Hoe wordt dit fiscaal en boekhoudkundig verwerkt bij de verschillende actoren?
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over de case:
Het Interdisciplinair Circulair Architectuur Laboratorium (ICAL) is een 
organisatievorm waarmee verschillende expertises en tools in het bouwproces 
worden geïntroduceerd door een proces-regisseur.
• Betere verspreiding van praktijklessen: meer en meer wordt circulair bouwen 

uit de theorie in de praktijk getrokken. De leerlessen uit deze bouwprojecten 
zijn echter zelden terug te vinden. Als er al bereidwilligheid is om ze te delen, 
gaat het vaak over algemene informatie, geen diepgaande kennis die het 
mogelijk maakt om het proces te herhalen en op te schalen. Door de rol van 
procesbegeleider te koppelen aan de rol van verslaggever, wil ICAL relevantere 
informatie over circulair en duurzaam bouwen verzamelen, en dit m.b.t. alle 
bouwfases, niet enkel het eindresultaat.

• Betaalbaar maken van adviesverlening: de duurzaamheidstransitie in de 
bouwsector vraagt bijscholing van alle stakeholders, waaronder ook architecten. 
De expertise die vandaag nodig is om een bouwproject te optimaliseren, is 
bijzonder groot. Aan deze expertise en begeleiding hangt een kostprijs, terwijl 
de financiële draagkracht van architectuurkantoren klein of onbestaand is. Door 
dit te spreiden over kleine bijdrages vanuit de volledige bouwsector, wil ICAL de 
duurzaamheidstransitie in architectuurkantoren – en in het verlengde de 
bouwsector – betaalbaar maken.

Doelpubliek: architectuurkantoren die bouwprojecten meer duurzaam en circulair 
willen realiseren, maar begeleiding nodig hebben bij het vinden van de juiste 
aanpak en hulpmiddelen

ICAL
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Circulaire businessconcepten
• Open: als alternatief voor klassieke adviesverlening waarbij kennis binnen 

bedrijven wordt gehouden, wilt ICAL de informatie uit begeleidingssessies 
delen met de brede bouwsector.

• Sociaal: het zijn de kennisdeelplatformen en communicatiekanalen die voor de 
informatie betalen, om dit op hun beurt aan hun leden te verkopen. De 
architectuurkantoren en bouwteams investeren enkel hun tijd in ruil voor 
procesbegeleiding. Op deze manier wordt niet enkel de praktijklessen, maar 
ook de kostprijs ervoor gedeeld.

• Proces- en case-focused: door bouwprojecten van A tot Z mee op te volgen, 
worden niet enkel praktijklessen verzameld, maar ook het proces in kaart 
gebracht. Bovendien zorgt de bottom-up aanpak uit de praktijk voor 
geloofwaardige en toepasbare leerlessen.

Wat lukte wel?
Architectuurkantoren waren doorgaans bereid om hun kennis te delen. Het lukte 
snel om simpele afspraken te maken. Co-creatiesessies met experten zorgden op 
korte tijd voor erg veel interessante leerlessen. Deze konden vlot gecapteerd 
worden in templates.

Wat lukt nog niet?
Bouwprojecten duren lang, waardoor er niet genoeg tijd was om ze van ontwerp tot 
oplevering op te volgen. Het verdienmodel blijft bovendien conceptueel.

Belang van samenwerking
• co-creatiesessies met: (a) architecten, (b) betrokken partijen bij het 

bouwproject (zoals ingenieur stabiliteit, EPB-verslaggever en opdrachtgever) 
en (c) externe experten (zoals Buildwise, VITO, ervaringsdeskundige 
uitvoerders, producenten en leveranciers)

contactgegevens
• Gwen Verlinden, TEKEN architectuur, gwen@tekenarchitectuur.be
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De laatste jaren zijn bouwprojecten enkel complexer
geworden. Up-to-date blijven vraagt almaar grotere
investeringen van de architect die zich continue moet
bijscholen of externen onder de arm nemen tegen
financiële vergoeding. Advieskantoren of
studiebureaus geven eenmalig advies en zijn slechts
kortstondig betrokken. Er wordt daarnaast geen
kennis gedeeld met elkaar. Als er al kennis
doorsijpelt naar de brede bouwsector, dan krijgt het
architectenkantoor hier doorgaans geen geld voor
maar 'exposure’, bijvoorbeeld in de vorm van een
artikel in een va magazine of op een website.
Doordat er geen verdien- of samenwerkingsmodel is,
blijft de kennis die wordt gedeeld oppervlakkig en
stelt anderen niet in staat om het proces te
reproduceren.

UITGELICHT Waardenetwerk – klassieke werking

focus op materialen

focus op financiële

kort lang

termijn van
relatie

focus op dienst
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In het nieuwe waardenetwerk wordt het
architectuurkantoor begeleid bij het proces
door een interdisciplinair team. Dit team wordt
samengesteld en gecoördineerd door een
proces-regisseur of procesbegeleider en
varieert doorheen de fases en afhankelijk van
het soort bouwproject. De procesbegeleider
krijgt toestemming om alle kennis die binnen de
samenwerking wordt verzameld, door te
verkopen aan bestaande communicatiekanalen
of kennisdelingsplatforms. Hierdoor is de
procesbegeleiding financieel laagdrempelig of
zelfs gratis. Het communicatiekanaal of
kennisdelingsplatform vergoedt de ICAL voor de
dossiers met diepgaande en relevante
praktijkkennis over duurzaam en circulair
bouwen. Deze kennis moet de brede
bouwsector in staat stellen om het proces te
reproduceren en erop in te spelen.
In dit model wordt ingezet op langdurige
relaties. Hierdoor kan kennisdeling een robuust
onderdeel worden van het waardenetwerk van
de bouwsector.

UITGELICHT Waardenetwerk – ICAL

focus op materialen

focus op financiële

kort lang

termijn van
relatie

focus op dienst

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER



66

UITGELICHT businessmodel canvas
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Wissel praktijkinzichten uit via Communities of Practice
Ben je al vertrouwd met circulair bouwen en/of circulaire businessmodellen, maar
wens je een versnelling hoger te schakelen of een ben je er maar pas in contact
mee gekomen en wens je te leren op basis van de praktijklessen van anderen, sluit
je dan aan bij een Community of Practice (CoP). Via deze gefocuste overleggroepen
waarbij zowel leerlessen vanuit de praktijk rechtstreeks gedeeld worden, als ook
praktische hulpmiddelen, zoals goede en slechte praktijkvoorbeelden,
standaardbestekken en gebruiksvriendelijke informatie voor opdrachtgevers en
bouwprofessionals. Om dergelijke gemeenschappen levend te houden, worden
CoP-bijeenkomsten op regelmatige tijdstippen gehouden en gefaciliteerd via een
onafhankelijke partij.

Tips voor samenwerking
Synergiën voor een circulaire bouw: hoe doen we dit?
Het waardenetwerk in de bouwwereld is zowel uitgebreid als – vandaag nog –
versplinterd. Ook al gaan (ver)bouwprojecten wel altijd gepaard met een of andere
vorm van samenwerking – denk maar aan de ‘bouwteam-formule’ – vaak wordt de
volledige waardeketen niet ontsloten: zo worden de actoren die verantwoordelijk
zijn voor het onderhoud, herstel, afbraak/ontmantelen, transformeren van
gebouwen, hergebruik van bouwproducten en recycleren van bouwmaterialen
zelden betrokken bij het (her)ontwerpen en (ver)bouwen van gebouwen. Nochtans
zijn ze onmisbaar in de circulaire bouwpraktijk.

Daarnaast zien we ook dat bestaande circulaire business nog vaak beperkt wordt
binnen niche-praktijken en specifieke toepassingen. De infofiches
‘Businessconcepten binnen een circulaire bouw’ geven dit ook weer.

Om de transitie van lineaire naar circulaire business te versnellen, moeten we dan
ook inzitten op slimme allianties binnen een circulair waardenetwerk. Maar hoe zet
je hechte samenwerkingsverbanden op en beheer je ze?

Hier delen we enkele algemene richtlijnen, op basis van opgevolgde praktijken.
Ook in de handleiding ‘Circulair Bouwen’ vind je enkele nuttige samenwerkingstips
terug.

Circular Building: Cooperation is Key

Binnen het subsidieproject ‘Circular Building: Cooperation is Key’ hebben staalleverancier
Jansen by ODS, studiebureau Bureau Bouwtechniek, schrijnwerkfabrikant Lootens, lokale
handelaar in recuperatiehout Buurman Antwerpen en handelaar in nieuwe en
recuperatiegevelstenen Franck een actief partnerschap opgezet met als doel om concrete
opportuniteiten en knelpunten gerelateerd aan ketensamenwerking te onderzoeken. Ondanks
dat dit partnerschap enkel bestaat uit marktpartijen, willen ze samen de urban mining van
staal, gevelsteen en hout intensifiëren door o.a.:

• architecten en studiebureaus te motiveren om recuperatiemateriaal te hergebruiken via
de opmaak van 3D-visualisaties en het opzetten van een componentbeheersplatform
‘Harvest Bay’;

• de drempel voor opdrachtgevers te verlagen door circulariteit in bestekteksten op te
nemen.
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CESCo XL en Living Lab Hybride Wonen

Waar het Cesco CESCo XL-project zich focust op een diepgaande technische en financiële
‘proof-of-concept’ van het hybride woonmodel a.d.h.v. virtuele veranderingsgerichte
woongebouwen, zet het VLAIO Living Lab ‘Hybride Wonen’ een stap verder; nl. de organisatie
van het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en het beheer van werkelijke
circulaire woongebouwen. Gezien de moeilijkheid om een goede grondpositie te verkrijgen en
het hoger financieringsriciso van dit innovatief woonconcept, werd er een brede
maatschappelijke coalitie opgezet tussen bestaande en op te richten wooncoöperaties, private
en publieke grondbezitters, financieringsexperts, bouwprofessionals en (boven) lokale
besturen. Via experimenten binnen concrete woonprojecten wordt er al doende geleerd en al
lerende gedaan om het hybride woonmodel versneld toegang te bieden in een circulaire
bouwpraktijk.

Het belang van samenwerking wordt verder uitgelicht in de inspirerende case ‘CESCo XL.’

Het kompas van WoonC

Bij de zoektocht naar een nieuwe manier van bouwen en wonen, zet het WoonC-netwerk een
aantal principes voorop:
1. Wij ondersteunen verandering. Niet alleen van bouwprocessen en -methodes, maar ook

van gebouwen en hun omgeving.
2. Wij gebruiken natuurlijke, sociale en financiële middelen verantwoord, volgens hun

beschikbaarheid, en door het sluiten van (materialen)stromen.
3. Wij gaan voor eenvoudige oplossingen, zonder de complexiteit en rijkheid van de

gebouwde omgeving en haar gebruikers te ontkennen.
4. Wij zetten rechtvaardigheid voorop, met toegang tot kwalitatief wonen zowel voor

huidige als voor toekomstige generaties.
5. Wij brengen mensen, ideeën en daden samen, om op holistische, verantwoorde en

rechtvaardige manier verandering teweeg te brengen.
6. Wij delen met elkaar en de rest, voorstellen, acties en bevindingen op een spontane,

transparante en gelijke manier.

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

Heb zicht op het groter geheel
Een succesvolle samenwerking vraagt niet alleen om het eigenbelang te
overstijgen, maar ook het bepalen van één of meerdere gemeenschappelijke
uitdagingen waar iedere partner zich kan achter zetten. Ga niet louter opzoek
naar gelijkenissen binnen de ‘roadmaps’ van de verschillende partners. Durf
samen een gemeenschappelijke toekomstvisie uit te schrijven en het naar
buiten uit te dragen om nieuwe coalitiepartners te vinden.
Een uitgewerkte visie vergt tijd en meerdere trans-disciplinaire interacties. Dit
interactieve proces van visievorming helpt de partners om elkaars kader te
leren kennen en naar een gemeenschappelijke basis te zoeken. Het
ontwikkelen van leidende principes is een eerste stap in het co-creëren van een
langetermijnvisie, maar is tegelijkertijd al een nuttig instrument om transitie-
experimenten vast te leggen.

Ga maatschappelijke coalities aan.
Stromen van materialen en bouwproducten sluiten op een hoogwaardige en
doeltreffende manier of veranderingsgerichte gebouwen ontwerpen, bouwen en
beheren; dat doe je niet alleen. Voor dergelijke complexe praktijkvraagstukken is er
geen enkele entiteit binnen het waardenetwerk die alle facetten volledig beheerst
en kan instaan voor een verandering van de gangbare praktijk. Ga opzoek naar
partners binnen dezelfde en aanvullende disciplines en versterk elkaar. De
doeleinden van de partners zullen zelden volledig overeenkomen. Overstijg de
competitie tussen marktspelers en verschillende belangen tussen markt, overheid
en maatschappij. Ga juist opzoek naar diversiteit, verrijk elkaar met verschillende
blikken op de problematiek en maak ruimte voor innovatieve oplossingen.

https://vlaanderen-circulair.be/nl/blog/detail-2/woonc-als-wonen-kon-bevrijden
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Jona Michiels, innovatiemanager bij Groep Van Roey, aan het woord:

“Je hoeft maar uit de deur te stappen en de leuke en innoverende ideeën liggen er voor te
grijpen, maar de moeilijkheid schuilt er in om een geslaagd intern verandertraject op te zetten:
intern draagvlak te creëren, het bedrijf gaan structureren volgens innovatie en er
verdienmodellen aan koppelen. Dat is extreem moeilijk!”.

Het wijzigen van een businessmodel vraagt om een andere bril op te zetten binnen de
organisatie. De interne weerstand is niet klein, gezien er enkele fundamentele wijzigingen
nodig zijn binnen de bedrijfscultuur: van de mensen op de werkvloer en op de werf tot bij de
aandeelhouders.

Het belang van een intern verandertraject wordt uitgelicht in de inspirerende case ‘CESCo XL.’

Co-housing Waasland: pay-per-use voor fotovoltaïsche energie

Het voorzien van hernieuwbare elektriciteit aan 22 ‘samenwonende’ gezinnen met een
verschillend gebruikersprofiel via een collectieve installatie bestaande uit gerecupereerde PV
panelen vraagt om maatwerk. A.d.h.v. een intensief co-creatietraject tussen de vereniging van
mede-eigenaars (VME), de dienstverlener (Futech) en een ingenieursbureau voor technische
ondersteuning (Daidalos Peutz) werd een Power-Purchase-Agreement (PPA) op maat van de
co-housinggroep opgesteld.

Een eenduidig aanspreekpunt binnen de VME vereenvoudigt de communicatie tussen de
bewoners en de dienstverlener, waardoor onderhandelingen vlotter verlopen en transitie- en
coördinatiekosten verlagen. Door een zorgvuldige monitoring van de elektriciteitsproductie en
-verbruik, krijgt Futech een beter inzicht in het gedrag van eindgebruikers en kan het zijn
aanbod wijzigen. Zo werd er in de co-housingcase bepaald dat het toevoegen van een
stationaire batterij nuttig was voor het verhogen van de zelfconsumptie.
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Ga een nauwe relatie aan met de gebruiker
Bezit je een circulaire business waarbij je een dienst verleent, zoals
prestatiegerichte ‘onderhoudscontracten’, ‘leasing’ of ‘pay-per-use’, dan kan je
best inzetten op een nauwe en langdurige relatie met de (eind)gebruiker. Wees
transparant over de te leveren of verwachte prestaties en mogelijke
veranderingen van het aanbod om een wederzijds vertrouwen te creëren. Dit
maakt constructieve onderhandelingen mogelijk en zorgt voor een groter
potentieel om wederzijdse voordelen, zoals technologische optimalisatie,
betere circulariteitsresultaten en kostenefficiëntie, voor beide partijen te
realiseren.

Zet een doordacht intern verandertraject op
Zorg niet alleen voor samenwerking binnen het waardenetwerk, maar zoek ook
naar bondgenoten binnen je eigen organisatie. Gezien het wijzigen van
businessmodel vaak gepaard gaat met een andere manier van handelen en een
verandering in bedrijfscultuur, kan je maar best rekening houden met interne
weerstand bij de overstap naar van een lineaire naar een circulaire business. Plan
een stapsgewijs verandertraject in, waarbij eerst intern draagvlak gecreëerd wordt
en erna het bedrijf gestructureerd wordt volgens de innovatie. Laat je ook
begeleiden door professionals die het gewoon zijn om dergelijke
veranderingstrajecten te faciliteren.



Samenwerkingsovereenkomsten

ontwerp & bouw

business

samenwerking

juridisch

beleid

ontwerper

aannemer & installateur

gebouwbeheerder

opdrachtgever

gebruiker

beleidsmaker

producent & leverancier

betaalbaar bouwen

verwisselbaar interieur

upgradable technische installaties

Thema Topic Actor

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER



72

Samenwerkingsovereenkomsten
Inleiding
OVAM geeft in haar beleidsprogramma "Op weg naar circulair bouwen" (2022 –
2030) aan dat het verbeteren van samenwerking in het waardenetwerk een 
belangrijke uitdaging is.

Bouwen houdt echter risico's in. Circulair bouwen voegt hier (wellicht) nog extra 
risico's aan toe. Een adequate verdeling van rollen en verantwoordelijkheden is dus 
cruciaal om projecten (op langere termijn) te doen slagen. Vanuit juridisch standpunt 
zijn er verschillende mogelijkheden om de rollen en verantwoordelijkheden te 
verdelen:
• Traditionele driehoeksverhouding – met beperkte samenwerking
• Bouwteam
• Geïntegreerd contract, bv. Design-Build-Finance-Maintenance-Operate (DBFMO)

In Nederland werd al veel ervaring opgedaan met het gebruik van het 
bouwteammodel. Dit model werd immers veelvuldig gebruikt in de periode na de 
Tweede Wereldoorlog. Vandaag de dag wint dit model terug aan populariteit.
Heeft dit model een toekomst in het circulaire bouwproces?
We bespreken:
• Het bouwteammodel in Nederland
• Een bouwteam in België?
• De rol van de architect
• Hoe aanbesteden?
• Bouwteam vs. Geïntegreerd bouwen (bv. DBFMO)

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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Bouwteam in Nederland
In de eerste plaats is het belangrijk om te weten wat we onder het concept
'bouwteam' moeten verstaan. Het gaat in ieder geval NIET om het bouwteam zoals
we dit vandaag de dag in België hanteren als een term om het consortium in het
kader van een DB(F)(M)(O)-project aan te duiden (Infra).

De Nederlandse rechtsliteratuur (VAN GULIJK, 2022) definieert een bouwteam als:

"een tijdelijk samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van 
de bouwprocesfuncties ‘initiatief nemen’, ‘ontwerpen’ en ‘uitvoeren’, 
waarbij de deelnemers in gecoördineerd verband de werkzaamheden 
verrichten die uit de eigen functie voortkomen, en daarenboven, waar 

mogelijk, door het geven van advies meewerken aan de taakvervulling 
van collega-deelnemers"

Met het gebruik van het bouwteam wordt de scherpe scheiding tussen ontwerp en 
uitvoering in de klassieke driehoeksverhouding een beetje verzacht. De uitvoerende 
aannemer wordt al vroeg bij de conceptie van het project betrokken zodat hij, 
vanuit zijn uitvoeringsdeskundigheid, advies kan geven op het ontwerp. Op die 
manier verhoogt men de kans op een uitvoerbaar ontwerp (en bijhorend bestek) 
waardoor problemen/risico's tijdens de uitvoering kunnen worden 
vermeden. (INSTITUUT VOOR BOUWRECHT, 2002; JANSEN, 2021)

Een samenwerking in bouwteam verloopt steeds (VAN GULIJK , 2022):
• op gelijke voet;
• multidisciplinair, en;
• strekt tot coördinatie van de aanwezige procesfuncties (i.e. elke deelnemer in het 

bouwteam behoudt zijn zelfstandigheid).

Visuele weergaven van het bouwteammodel (mogelijkheden), bron: 
DUURZAAM GEBOUWD
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Er bestaan verschillende bouwteammodelovereenkomsten in Nederland. De twee
meest vermelde voorbeelden betreffen:

• Modelovereenkomst van Duurzaam Gebouwd (DG 2020);
• Bouwteamovereenkomst van Bouwend Nederland (BN 2021).

Deze modelovereenkomsten behandelen verschillende thema’s zoals:
1. de doelen van het bouwteam;
2. verplichtingen van de verschillende partijen die betrokken zijn in het

bouwteam;
3. de aansprakelijkheid van deze partijen;
4. het verloop van de vergaderingen;
5. de vergoedingen die zullen worden toegekend
6. etc.

Het is belangrijk om aan te stippen dat een bouwteamovereenkomst in
Nederland enkel wordt gesloten tussen de bouwheer/opdrachtgever en de
betrokken aannemer (zie afbeeldingen hogerop). De overige partijen
(bv. onderaannemers, architecten, onderhoudsdiensten, andere adviseurs) sluiten
verdere bilaterale overeenkomsten met hun eigen opdrachtgevers (bouwheer of
aannemer). Zij maken bijgevolg wel deel uit van het bouwteam maar niet van
de bouwteamovereenkomst. Een overkoepelende coördinatieovereenkomst zou
de verplichtingen uit de verschillende overeenkomsten kunnen stroomlijnen, maar
dit is geen noodzakelijke voorwaarde om een bouwteam tot stand te brengen.

Waar ligt het voordeel voor de aannemer in een bouwteamformule?
Indien er een definitief of uitvoeringsontwerp tot stand komt, krijgt de aannemer
het exclusieve recht om hier een prijsofferte voor te maken. Vaak hanteert de
opdrachtgever aan het begin van de bouwteamformule een taakstellend budget
dat als richtprijs kan worden gebruikt. Indien er overeenstemming wordt
bereikt over de prijs (en eventuele andere randvoorwaarden) tussen
opdrachtgever en aannemer, dan komt een tweede overeenkomst,
aannemingsovereenkomst voor de uitvoering, tot stand. De aannemer werkt
daarbij met een open boekhouding. Dit houdt in dat de aannemer zijn prijs
baseert op:

• de kostprijs van de keuzes die en cours de route werden gemaakt (materialen,
technische oplossingen, etc.) en;

• de uitvoeringstijd vermeerderd met zijn algemene kosten en zijn gebruikelijke
risico- en winstmarges.

Deze exclusiviteitsperiode om tot een aannemingsovereenkomst te komen is niet
oneindig. Men kan dus niet blijven onderhandelen over een overeenkomst die
misschien nooit tot stand zal komen al heerst er voor de betrokken partijen wel
een daadwerkelijke verplichting om reëel te onderhandelen. De verschillende
bouwteamovereenkomsten bevatten een regeling hieromtrent. Niettemin zorgt
het (on-)rechtmatig afbreken van de onderhandelingen voor ettelijke
betwistingen in de Nederlandse rechtspraak (bv. Hof Den Haag 14 juni 2016, nr.
200.166.891/01; Rb. Amsterdam 11 oktober 2017, nr. KG ZA 17 – 975 MvdV/MB).

Omwille van het voordeel om als enige aannemer exclusief een prijsofferte te
mogen opstellen voor een specifiek project, werd de aannemer vroeger niet
vergoed voor de advieswerkzaamheden die hij in het voortraject heeft
uitgevoerd. Dit lag anders indien de prijsvormingsfase niet tot een akkoord leidde.
In zo een geval kreeg de aannemer wel een vergoeding voor de geleverde
werkzaamheden. De nieuwe bouwteam-overeenkomstmodellen DG2020 en
BN2021 lijken nu wel een algemene vergoedingsplicht in te voeren voor de
werkzaamheden in de bouwteamfase, ongeacht of de uitvoeringsovereenkomst
tot stand komt of niet.

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER
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Enkele kanttekeningen
Het bouwteammodel klinkt erg interessant, zowel voor de opdrachtgever
(uitvoeringsexpertise in de ontwerpfase) als voor de aannemer (exclusief recht om
een prijsaanbieding te doen). Toch zijn enkele kanttekeningen op zijn plaats.
1. Het weergegeven bouwteammodel situeert zich op dit moment eerder in

de private sfeer aangezien het wat creativiteit vraagt om het model in lijn te
brengen met de beginselen en doelstellingen van
het overheidsopdrachtenrecht. Het komt er dus op aan om te bekijken hoe deze
constructie, die gericht is op samenwerking, op de beste manier kan worden
ingepast in het overheidsopdrachtencontentieux (Infra).

2. Het is belangrijk om aan te stippen dat het verloop van een
bouwteam andere vormen kan aannemen afhankelijk van het ontwerp
waarmee het bouwteamproces start. Start het bouwteam vanaf een wit blad
(bv. enkel een programma van eisen) of is er toch al een voorlopig ontwerp
uitgewerkt dat verder dient te worden uitgewerkt tot een definitief – en later
uitvoerend – ontwerp? De situatie zal sterk afhangen van de vraag of men
als opdrachtgever gebruik wenst te maken van het traditioneel
bouwteammodel, zoals hierboven weergegeven, of eerder neigt naar een
geïntegreerde contractvorm, waarbij ook na een overlegfase het gekozen team
nog bepaalde ontwerpknopen zal moeten doorhakken.

3. Het bouwteammodel veronderstelt geen circulariteit. Het blijft belangrijk om
als opdrachtgever die ambitie op te nemen en te handhaven.

4. De specifieke Belgische kanttekeningen worden hierna behandeld.

Bouwteam in België
In de Belgische rechtsliteratuur is het bouwteammodel veel minder aanwezig dan
in Nederland (PETOSA 2019: MORTIER, 2021). Het lijkt er dus op dat het
bouwteamconcept nog weinig toepassing kent. De gesprekken tijdens de
Community-of-Practice-bijeenkomsten (CoP) binnen de Green Deal Circulair
Bouwen (GDCB) bevestigen dit, ook al zien we weldegelijk een tendens naar een
hechtere samenwerking tussen opdrachtgever, aannemer en ontwerper. Echte
praktijkvoorbeelden in België ontbreken evenwel vandaag de dag.

Binnen de Belgische context is het arrest van het Hof Beroep van Luik van 28 juni
2012 wel de moeite om meer in detail te analyseren (zie kader). Het Hof van
Beroep te Luik stelt in zijn arrest dat er op dit moment nog weinig rechtsleer en
rechtspraak in België bestaat omtrent de samenwerkingsvorm van het
‘bouwteam’ waardoor het moeilijk is om hieruit een algemene regeling af te
leiden. We zouden de werkwijze uit Nederland kunnen implementeren maar er
zijn daarbij altijd bepaalde aandachtspunten. Zo zal een bouwteamovereenkomst
in Nederland op bepaalde scharnierpunten anders worden gekwalificeerd.

In eerste instantie gaat het in Nederland om een overeenkomst van
opdracht (ontwerp) waarna de overeenkomst in de prijsvormingsfase de vorm
aanneemt van een voorbereidende hulpovereenkomst voor de
beoogde hoofdaannemingsovereenkomst (uitvoering).

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER



76

Arrest Hof van Beroep Luik 28 juni 2012
Feiten:
De feiten die ten grondslag liggen aan deze procedure betreffen het aangaan van
een samenwerkingsakkoord in de vorm van een bouwteam voor de bouw van een opslagplaats van
+/- 5.598m². Na vanaf 30 januari 2008 te hebben samengewerkt met bedrijf W. besluit de
opdrachtgever in 2009 uiteindelijk toch in zee te gaan met een ander bedrijf (B.). W. stapt hierop
naar de rechtbank en vraagt om de betaling van een niet-geprotesteerde factuur van 150.000 EUR,
alsook een verbrekingsvergoeding. De vordering wordt in eerste aanleg gedeeltelijk toegekend op
basis van artikel 1794 oud Burgerlijk Wetboek (oud BW), een artikel dat handelt over
aannemingsovereenkomsten, dat luidt als volgt: luidt als volgt: “de opdrachtgever kan de aanneming
tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de
aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had
kunnen winnen.”

Twistpunt:
De gesloten overeenkomst met als titel "samenwerkingsakkoord in de vorm van een bouwteam“ 
wordt betwist:
• Opdrachtgever spreekt over een bouwteamovereenkomst naar Nederlands model
• Aannemer gaat uit van een reeds definitieve uitvoeringsovereenkomst voor de werken met een 

evolutieve insteek (bouwteam à la belge)

Het Hof geeft aan dat de aanwezige hoeveelheid rechtsleer en rechtspraak het onmogelijk maakt om
een algemene verschijningsvorm van het bouwteam in België vast te stellen. Dus probeert het Hof
de reële bedoelingen van de partijen te achterhalen

1. Het Hof stelt vast dat er geen team wordt samengesteld. Het gaat enkel om een
overeenkomst met de aannemer. Dit is nochtans perfect in lijn met het Nederlands voorbeeld
van een bouwteammodel;

2. De overeenkomst heeft betrekking op 'de bouw' van een opslagplaats en niet louter op
het ontwerp waardoor er geen sprake is van een voorovereenkomst maar van een definitief
contract. Ook hieruit zou het Hof niet zomaar het gevolg mogen trekken dat er geen sprake is
van een bouwteamovereenkomst ‘à la hollandaise’. Ook in Nederland heeft men met een
bouwteamovereenkomst immers de intentie om tot bouwwerkzaamheden te komen maar
eerst dient daarvoor de conceptie- en prijsvormingsfase op een adequate manier te worden
doorlopen. Het bouwteam vormt de voorbereiding op de uiteindelijke werken die zullen
worden uitgevoerd. De exacte juridische kwalificatie van de overeenkomst is wel ietwat anders
in België dan in Nederland (zie buiten kader);.

3. Andere contractuele bepalingen sterken het Hof in zijn overtuiging.

Conclusie (vrije vertaling):
"De door IRP verdedigde stelling leidt tot de absurde consequentie dat W. zich zou hebben
verplicht bepaalde uren te werken zonder enige vergoeding, in de vage hoop - maar zonder
enige garantie - dat zij uiteindelijk voor het werk zou worden gekozen, hetgeen onaannemelijk
is."

Het onderlijnde gedeelte vormt exact het uitgangspunt van een bouwteamovereenkomst. Het
gebrek aan absolute zekerheid over de uitvoering van de opdracht zorgt ervoor dat er ook bij de
aannemer een incentive ontstaat om mee te denken en de doelen van de opdrachtgever te
bereiken en het, eventueel vastgelegde, plafondbudget niet te overschrijden. Indien er al
zekerheid bestaat omtrent de mogelijkheid om het werk uit te voeren is die incentive er veel
minder. Hierboven werd bovendien aangegeven dat een aannemer die de opdracht uiteindelijk
niet krijgt toegewezen, weldegelijk vergoed zal worden voor zijn werkzaamheden in de
ontwerpfase.
Het Hof komt aldus toch tot het besluit dat de overeenkomst een definitieve
aannemingsovereenkomst met een evolutieve insteek uitmaakt. Het maakt daarbij niet uit dat
het object of de prijs van het project nog niet volledig vastliggen.

In België ligt de situatie anders. In het kader van ‘aanneming’ bepaalt artikel 1710
(oud) BW dat huur van werk een contract is waarbij de ene partij zich verbindt om
iets voor de andere te verrichten, tegen betaling van een tussen hen bedongen
prijs. Het kan zowel gaan om de huur van arbeid (arbeidsovereenkomst) of de
huur van diensten, dit is de
aannemingsovereenkomst). De aannemingsovereenkomst kan zowel betrekking
hebben op een materieel als op het een intellectueel werk waardoor dit
wettelijk kader zowel de prestaties van een architect als van een aannemer
omvat. De aanneming wordt verder summier geregeld in de artikelen 1787 tot en
met 1799 oud Burgerlijk Wetboek. Dit zorgt alvast voor een gestroomlijnde, maar
beperkte, omkadering die interessant kan zijn voor de integratie van het
bouwteammodel. Men kan immers aan de slag gaan binnen het kader van
de aannemingsovereenkomst zonder dit te moeten combineren met regels die
betrekking hebben op andere benoemde overeenkomsten.
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Rol van de architect
In België wordt de rol van de architect geregeld middels:
• Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep

van architect (hierna: Architectenwet)
• Reglement van 30 april 2021 van beroepsplichten (vastgelegd door Nationale

Raad van de Orde der Architecten)

Wat is het belang van de Architectenwet?
• Veiligheid der bewoners;
• Hygiëne der woningen;
• Bezorgdheid omtrent de esthetiek der woningen;
• Medewerking tot het behoud van het artistiek bezit van het land;
• Verdediging der kapitalen die door de meester van het werk in het gebouw

worden gelegd.

Onderstaande passage uit het Reglement van 30 april 2021 heeft alvast oog 
voor evoluties binnen de architectuurpraktijk, zoals de transitie naar een 
circulaire economie!

“De uitoefening van het architectenberoep, langs de uitdrukking van 
de eigentijdse verlangens om, en door deze zoveel mogelijk te transponeren in 

wat de in toekomst het levens- en het werkmilieu van de mens zal 
uitmaken, poogt zekere essentiële waarden veilig te stellen. Ongeacht zijn 

statuut legt de architect getuigenis af van een voortdurende eerbied 
ten aanzien van alle factoren die het milieu beïnvloeden, en moet hij zijn 

houding daarop optimaal afstemmen. Hij behoort scheppingen te 
verwezenlijken die het natuurlijk en cultureel patrimonium dat gevrijwaard 

dient te worden, verrijken.”

(artikel 1 uit Regelement van 30 april 2021, eigen onderlijning)

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

De bouwteamovereenkomst als dusdanig is geen benoemde overeenkomst maar
een bijzondere vorm van een aannemingsovereenkomst in het licht van het
Belgisch burgerlijk recht. Het geeft de vrijheid aan partijen om zelf zaken uit te
denken. Het summier kader van de aannemingsovereenkomst kan een houvast
bieden om een en ander verder uit te werken. Een bouwteamovereenkomst à
la belge, waarin er al sprake zou zijn van een definitieve
aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van de bouwwerken op het moment
van de ontwerpfase, is echter niet wenselijk. Op die manier worden de kwaliteiten
van het bouwteam ondergraven en schiet het zijn doelstelling eigenlijk voorbij. Het
feit dat de aannemer weldegelijk zijn best zal moeten doen (lees: meedenken) om
het project binnen te halen, creëert immers een noodzaak om samen te werken
teneinde de doelen van de opdrachtgever te bereiken.

Het arrest van het Hof van Beroep te Luik zou wat dat betreft dus kunnen
worden beschouwd als een erg aannemer-vriendelijk oordeel, al kan een en ander
ook te maken hebben met de in casu concreet gemaakte afspraken. Mogelijks
waren deze onvoldoende afgestemd op het bouwteammodel zoals dat in
Nederland wordt gehanteerd.

Concluderend: de huidige vrijheid in het Belgische recht is een opportuniteit
maar ook een valkuil. Partijen zullen hun rechten en plichten op een adequate
en sluitende manier moeten vastleggen teneinde hun intenties
perfect duidelijk te maken. Het aanbieden van standaardovereenkomsten, zoals dat
in Nederland het geval is, kan tot bredere toepassingen van het model leiden,
zowel op de publieke als de private markt.



78

Een evolutieve benadering (d.i. interpretatie door de bril van vandaag) van
passages uit de initiële voorbereiding van de Architectenwet lijkt eveneens
mogelijk!

De Architectenwet is van Openbare orde; ze is ten dienste van het privaat belang,
maar heeft ook oog voor het algemeen belang. De omkadering van de
Architectenwet bestaat uiteindelijk uit drie kaders:
1. De bescherming van de titel en het uitoefenen van het beroep van de

architect;
2. Het toekennen van een monopolie;
3. Het invoeren van een onverenigbaarheid tussen de beroepen van aannemer

en architect.

De drie bovenstaande pijlers worden aangevuld met een advies- en
bijstandsverplichting.

Wat is situatie in Nederland?
• Enkel de titel van architect wordt beschermd (Wet van 7 juli 1987

houdende regelen omtrent de bescherming van de titels architect,
stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect).

• Er wordt tevens gewerkt met een architectenregister. Om zich te
laten inschrijven, moet de architect aan bepaalde vereisten voldoen, waaronder
een diplomavereiste en het doorlopen van een tweejarige
beroepservaringsperiode.

• Wettelijke – maar niet gesanctioneerde - verplichting tot bijscholing. Dit
wordt verder uitgewerkt door de Branchevereniging voor
Nederlandse Architectenbureaus

Dit heeft als gevolg:
• Men hoeft geen beroep te doen op een architect
• In Nederland zitten de strenge garanties voor gebouwen in verschillende

andere wetgeving (bv. Het bouwbesluit)
• Er kan in Nederland sprake zijn van een 'ontwerpende aannemer'. Dit

heeft uiteraard een impact op de vormgeving van het werken in bouwteam
(Zie hierboven rond opbouw bouwteamovereenkomst).

Staat de Belgische invulling van de rol van architect de implementatie van 
het Nederlandse bouwteammodel in België in de weg?

Het onderzoek lijkt aan te tonen dat de bepalingen uit de
Architectenwet niet noodzakelijk een obstakel hoeft te vormen:

• De onverenigbaarheid wordt gecounterd door het gebrek aan
contractuele relatie die er bestaat tussen de aannemer en de betrokken
architect. De bouwteamovereenkomst wordt immers enkel gesloten tussen
de aannemer en de bouwheer. Bovendien moet de onverenigbaarheid restrictief
worden geïnterpreteerd.

• Ook feitelijk voorbeeld dat er geen sprake is van een onverenigbaarheid
in het kader van een bouwteam: Gent 29 juni 2007, RW 2010 – 2011, afl.
27, 1137 – 1138, a contrario.

• Omtrent de advies- en bijstandsverplichting: De contouren van deze
verplichting voor de architect zijn nog niet helemaal duidelijk maar de rechtsleer
en rechtspraak blijven ook een advies- en bijstandsverplichting
aanvaarden voor de aannemer. Deze laatste zal zijn rol in het kader van een
bouwteam dus ten volle kunnen spelen.

"De Architectenwet regelt de architectenopdracht als zodanig niet. De 
wet bepaalt enkel wat de tussenkomst van de architect in het bouwproces 

minstens moet omvatten: het opmaken van de plannen en het toezicht op de 
uitvoering ervan"

(F. BURSSENS en E. DE WINNE, Handboek aannemingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 491)
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Overigens kunnen ook andere ‘werken’ mee opgenomen worden in het
bouwteammodel, zoals het onderhoud van het bouwwerk. Zo werd bij het
aanbesteden van ‘t Centrum door Kamp C, onderhoud mee opgenomen in de
opdracht voor werken via een DBME.

Het bouwteammodel veronderstelt een initiële bouwteamovereenkomst
om het ontwerp mee vorm te geven en een tweede aannemingsovereenkomst
voor de uitvoering (in België kunnen deze twee componenten samen onder
de noemer 'aanneming' worden geplaatst). De bouwteam- en uitvoeringsfase
worden van elkaar gescheiden door een moment van prijsvaststelling. Er dienen
zich dus twee aanbestedingsmogelijkheden aan:

• Een ’ééntrapsraket’ waarin zowel het bouwteammodel als de
uitvoering samen in aanbesteding worden geplaatst;

• Een ’tweetrapsraket’ waarin de opdrachtgever eerst op zoek gaat
naar een aannemer voor de bouwteamfase en, na afronding van deze fase,
een nieuwe overheidsopdracht in de markt plaatst voor de uitvoering

Wij zijn van mening dat de keuze voor de tweetrapsraket
de bouwteamsamenwerking zou ondergraven. Het apart aanbesteden van
de bouwteam- en uitvoeringsfase zorgt ervoor dat één van de kernelementen van
het bouwteammodel, met name het feit dat de aannemer uit het bouwteam het
recht krijgt om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen, onmogelijk
wordt. Het is bovendien niet duidelijk of aannemer na bouwteamfase nog zal
kunnen deelnemen aan overheidsopdracht voor uitvoering (cf. te veel inmenging)

Bijgevolg geven we de voorkeur aan de ééntrapsraket. Het feit dat de
contractuele kwalificatie voor een bouwteam in België gestroomlijnd
is (aanneming), zet deze voorkeur extra kracht bij.

.
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Door de beperkte invulling van de rol van de architect in Nederland speelt deze
problematiek daar veel minder/niet. Het heeft vanzelfsprekend een impact op de
concrete vormgeving van het bouwteammodel in België. In Nederland vervult de
architect een 'bijrol' als mogelijke adviseur van de opdrachtgever. In België zal de
architect een meer prominente plaats in het verhaal moeten krijgen. Bij de
vormgeving van het bouwteammodel in België zal men de wettelijke invulling van
de architectenopdracht steeds voor ogen moeten houden. Uit het bovenstaande
blijkt alvast dat dit geen onoverkomelijk obstakel vormt. Deze visie wordt versterkt
door het feit dat in geïntegreerde opdrachten (bv. DBFM) de architect en de
aannemer een nog sterker met elkaar in verband worden gebracht. Zowel juridisch
als praktisch zien we hier geen problemen rond opduiken.

Architectenwet is niet het probleem om de transitie naar een circulaire economie
mogelijk te maken in de bouw maar wel de ruime interpretatie die we doorheen de
tijd aan de rol en verantwoordelijkheden van de architect hebben gegeven:

• Afschaffen monopolie kan, maar dan moet er een volledig ander systeem (bv.
zoals in Nederland) in de plaats komen.

• Het voorzien van rechtszekerheid omtrent de correcte minimale invulling van de
taken van de architect, dan wel door een aanpassing van de wetgeving, dan wel
door het aanreiken van sluitende interpretaties of modeldocumenten, is
een noodzakelijke voorwaarde om de samenwerking in de waardeketen te
verhogen en circulariteit nog verder ingang te doen vinden.

Hoe aanbesteden?
In de klassieke traditionele driehoek, moet de aannemer zich in
essentie voornamelijk bezighouden met het uitvoeren van het werk. Zoals
eerder aangegeven, ligt dit in een bouwteammodel net iets anders. Naast zijn
takenpakket om de werken uit te voeren, zal hij ook moeten meedenken over het
ontwerp dat nog niet in zijn definitieve plooi ligt, een dienstverlening dus.
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Welke gunningsprocedure?
Er worden hier twee pistes uitgewerkt, die afhankelijk zijn van de specifieke context
van de casus:
1. Mededingingsprocedure met onderhandeling (MPMO), waarbij

de bouwteamfase (cf. uitwerking ontwerp) in de aanbestedingsprocedure
opgenomen wordt.

2. Niet-openbare procedure met een verschuiving van het zwaartepunt naar
uitvoeringsfase

Mededingingsprocedure met onderhandeling
In geval van een MPMO, ligt de prijs al vast op het moment van de gunning en is er
geen grote focus op de contractuele uitvoeringsfase, waardoor waarborgen onder
de wetgeving overheidsopdrachten ten volle kunnen spelen
Deze werkwijze heeft echter tot gevolg dat de aannemer niet of beperkt vergoed
wordt voor de bouwteamfase, gezien de aannemer deze handelingen verricht
om opdracht binnen te halen. Bovendien mogen meerdere inschrijvers een
Best And Final Offer (BAFO) uitbrengen, terwijl in het bouwteammodel volgens
Nederlands model normaliter slechts één aannemer een exclusief prijsvoorstel mag
doen.

Bij een MPMO is de opdrachtgever meestal op zoek naar ‘optimalisaties’ en
niet naar oplossingen. In specifieke gevallen – lees: indien de aanbestedende
overheid op zoek is naar 'oplossingen' - kan een beroep op de concurrentiegerichte
dialoog toch wenselijk zijn.

.

Niet-openbare procedure
Bij een niet-openbare procedure wordt een offerte ingediend op basis van
verschillende kostenelementen en aangevuld met kwalitatieve
gunningscriteria (bv. het opstellen van een risico- en kansendossier). Na gunning
start de bouwteamfase om het ontwerp te finaliseren en risico's uit te klaren.
Bij deze procedure wordt de aannemer weldegelijk vergoed voor
bouwteamfase en kan een lichte procedure ook kleinere lokale besturen
overtuigen om het bouwteammodel toe te passen. Daarentegen vraagt een
niet-openbare procedure veel inspanningen van de opdrachtgever bij de
voorbereiding van de opdrachtdocumenten; het algemeen kennisniveau is op
dit moment nog te laag om geen onderhandelingscomponent op te nemen. Er
dient ook de nodige aandacht te gaan naar het risico op wezenlijke wijzigingen
van de opdracht. Het feit dat de prijs nog niet vastligt hoeft evenwel niet in
strijd te zijn met forfaitair beginsel (artikel 9 Wet Overheidsopdrachten)

Artikel 57 van de Belgische Wet op Overheidsopdrachten) laat toe om een
gunning te voorzien in vaste (bouwteamfase) en voorwaardelijke
(uitvoering) gedeelten! De toepassing ervan lijkt mogelijk, op voorwaarde dat
dit transparant wordt weergegeven in de opdrachtdocumenten. Verder
onderzoek naar het gebruik van deze methode is noodzakelijk.
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Schematische weergave (mogelijk aanbestedingstraject)

Eerste keuzeEéntrapsraket 
(voorkeur) Tweetrapsraket

MPMO Niet-openbare procedure

1. Selectie (eventuele doorselectie naar behapbaar aantal, bv. 3) 1. Selectie (eventuele doorselectie naar behapbaar aantal, bv. 3)

2. Inschrijving door middel van indiening offertes 2. Inschrijving door middel van indiening offertes

3. Onderhandelingsfase om offertes (en ontwerp) te 
optimaliseren (= bouwteamfase)

3. Gunning aan economisch meest voordelige inschrijver

4. BAFO-fase 4. Start uitvoering met bouwteamfase (vast gedeelte)

5. Gunning en start uitvoeringsfase 5. Start uitvoering werken na prijsvaststelling (voorwaardelijk 
gedeelte)

Gunnings-
procedures

(pistes)
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PPS-projecten bieden de volgende voordelen:

• Creatie van meerwaarde;
• Adequate risico-verdeling;
• Meervoudig gebruik van infrastructuur;
• Publieke partner kan expertise private partner gebruiken;
• Ontzorging van publieke partner met één aanspreekpunt;
• Minder aanbestedingsprocedures (maar wel ietwat complexer);
• Creativiteit vanuit de privésector mogelijk;
• Mogelijkheid om M (mitaine – onderhoud) in het verhaal te integreren.

Opgelet, In pure vorm veronderstelt DB(F)(M)(O)(E)-procedure weinig of geen
inmenging van de publieke opdrachtgever! In de praktijk komt dit uiteraard wel
voor. Dit kan het verschil tussen het bouwteammodel en het geïntegreerd proces
doen vervagen en de echte voordelen van het geïntegreerd proces teniet doen.

Twee-fasen-proces
Het twee-fasen-proces is een nieuwe samenwerkingsvorm die in Nederland aan
kracht wint en nog niet gekend is in België. Het is een geïntegreerd model met
een bouwteamsausje, nl. de knip tussen ontwerp en uitvoering, erover.
Op dit moment bestaan er nog verschillende verschijningsvormen van het twee-
fasen proces: elk met hun eigen eigenschappen en struikelblokken:

• Het pre-award model;
• Het exit-model;
• Het instapmodel.

In het volgend schema worden de belangrijkste voordelen van het bouwteam en 
het geïntegreerd contract op een rijtje gezet.
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Bouwteam vs. geïntegreerd contract
Het Bouwteam is een variatie op de traditionele driehoeksverhouding met
elementen uit het geïntegreerd model. Naast het traditionele model en het
bouwteam zijn er ook volledig geïntegreerde manieren om een opdracht tot een
goed einde te brengen. Denk bijvoorbeeld maar aan:

• Publiek-Private samenwerking (PPS), met DB(F)(M)(O)(E) als bekendste
verschijningsvorm

• Twee-fasen-proces (NL)

De keuze van samenwerkingsovereenkomst is afhankelijk van de context van de
opdracht, de wensen van de opdrachtgever, etc.

Publiek-Private samenwerking
PPS-projecten zijn projecten die door publiek-privaatrechtelijke partijen,
gezamenlijk en in een samenwerkingsverband worden gerealiseerd om een
meerwaarde voor die partijen tot stand te brengen (artikel 2, 1° Decreet van 18 juli
2003 betreffende publiek-private samenwerking). Er zijn vijf randvoorwaarden:

1. Er moet sprake zijn van een 'project' (bv. bouw van een school);
2. Een samenwerking tussen publieke en private actoren;
3. Een adequate risico-verdeling ("gedragen door de partij die hier het best mee

om kan gaan")
4. Een samenwerkingsverband (dit kan verschillende vormen aannemen);
5. Men beoogt een meerwaarde te realiseren (financiële, operationele of

maatschappelijke meerwaarde).

PPS-projecten hebben typisch een duurtijd van 20 à 30 jaar en omvatten belangrijke
investeringen van meer dan 20 miljoen euro.
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Conclusie
Het bouwteammodel is een valabele werkvorm binnen de Belgische
bouwcontext om samenwerking tussen opdrachtgever, aannemer(s) en
ontwerper(s) te bevorderen, maar het is niet de ‘heilige graal’. Ook geïntegreerde
contractmodellen kunnen ingezet worden voor projecten waar vooral de
samenwerking tussen ‘bouwprofessionals’ belangrijk geacht wordt om tot een
hoogwaardig resultaat te komen.

Het belang van de rol van de opdrachtgever binnen het bouwteam moet
onderstreept worden. Dankzij de (vroege) betrokkenheid van de opdrachtgever
bij het ontwerp- en bouwproces, kunnen risico’s beter verdeeld en beperkt
worden. Dit kan dan vervolgens een gunstig effect hebben op de totale kostprijs.

Noch het bouwteammodel, noch het geïntegreerd contractmodel
veronderstellen circulariteit. Het is dan ook de taak van de opdrachtgever om
circulariteitsambities tijdens de voorbereiding van de aanbesteding op te stellen
(mits extern advies) en ze te bewaken bij de gunning en het uitvoeren ervan!
Meer informatie hierover is terug te vinden in het praktisch handvat “Circulair
aanbesteden, een juridische FAQ.”

Hoe het bouwteammodel binnen een circulair bouw kan werken, is nog niet
helemaal duidelijk. Op basis van gesprekken tijdens de CoP-bijeenkomsten
binnen de GDCB zijn er sterke indicaties dat ook andere partijen moeten
toetreden binnen het bouwteam, zoals de gebouwbeheerder, investeerder,
producenten en/of leveranciers, om de circulariteit van het bouwproject vanaf
de aanvang van de opdracht in goede banen te leiden. Dit verhoogt echter de
complexiteit van het maken van goede afspraken. We hebben dan ook nood aan
praktijkexperimenten om de vormgeving van een circulair bouwteam en
mogelijke contractvormen (bv. via standaardovereenkomsten) vast te leggen.
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Wanneer kiezen voor het bouwteam of een geïntegreerd contract?

Bouwteam Geïntegreerd contract

Sterke rol opdrachtgever Geen/beperkte rol opdrachtgever

Knip tussen ontwerp en uitvoering 
(coördinatie)

Ontwerp en uitvoering samen 
(integratie)

Gebruik van 'eenvoudige' 
gunningsprocedures is mogelijk

Gebruik van  'eenvoudige' 
gunningsprocedures is moeilijk

Geen financiële drempel Financiële drempel

Het model impliceert geen 
onderhoudscomponent

Onderhoudscomponent kan op basis 
van bestaande kennis en ervaring 
eenvoudig worden opgenomen; 
DB(F)(M)(O)(E)

Aannemer kan verder werken op 
bestaande initiatieven (bv. 
schetsontwerp)

Aannemer moet tijd en geld 
spenderen om totaalplaatje aan te 
bieden
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Leeswijzer

Er zijn tal van financieringsvormen die een oplossing kunnen bieden voor specifieke financieringsvragen. Weten wat je nodig hebt, is een eerste belangrijke stap.
Zoek je bijvoorbeeld financiering voor een concreet bouwproject? Of ben je  eerder  opzoek naar een financieringsexperiment rond circulair bouwen, of zoek je een bewezen 
aanpak om op te schalen? Op welke termijn kan of wil je afbetalen? Wat is het risicoprofiel van het onderwerp van je financieringszoektocht? Zijn deze risico's gelinkt aan elke 
(circulaire) innovatie, of zijn ze specifiek gelinkt aan circulair bouwen?

Dit deel in het draaiboek heeft niet de ambitie om het volledige overzicht te bieden qua mogelijke financieringsconstructies voor alle mogelijke circulaire bouwprojecten of 
voor bedrijven die m.b.t. circulair bouwen een verdienmodel wensen te ontwikkelen en daarvoor financiering zoeken.

Wel bieden de volgende onderdelen:
1. informatie die u sneller tot de juiste financieringsbron zal leiden (overzicht);
2. een leidraad om de opportuniteiten en risico's in kaart te brengen die gelinkt zijn aan het circulaire product, bouwproject, verdienmodel, … dat u wenst te financieren;
3. inzichten m.b.t. de transitie die de financiële sector doormaakt en die tot makkelijkere en betere financiering van circulaire projecten zal leiden;
4. ervaringstips m.b.t. de zoektocht naar financiering voor circulaire bouwprojecten.
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Externe financiering nodig?
Ben je op zoek naar een passende financiering voor jouw circulaire business case,
dan is het Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een
goede basis om jouw zoektocht te starten.

Op zoek naar financiering? | VLAIO
VLAIO biedt een frequent geüpdatet overzicht van het actuele financieringsaanbod
in Vlaanderen voor innovatieprojecten aan. Ben je opzoek naar steunmaatregelen
vanuit de overheid of andere financieringsmogelijkheden, dan is dit een goed
startdocument. Dit document is niet specifiek gefocusseerd op financiering van
circulaire projecten, maar aangezien circulariteit nog vaak in een innovatiecontext
zit (bv. op niveau van product, verdienmodel en gebouwontwerp) is dit
overzichtsdocument nuttig.

Finmix | VLAIO
Elke financieringsoplossing heeft zijn eigen kenmerken en elke financier heeft een
eigen aanpak. Via de Finmix-sessies ga je in gesprek met financieringsexperten en
leg je samen de puzzel voor jouw bedrijf. Specifieke sessies rond circulaire
economie worden frequent georganiseerd door VLAIO en Vlaanderen Circulair.

Expertisedatabank | VLAIO
Via deze databank kan je alle lopende acties en events opzoeken rond financiering.
Filter op “bouw” en “financiering” en je vind er de huidige opties op vlak van
persoonlijk advies, infosessies, opleidingen en lerende netwerken terug.

Risicokapitaaldatabank | VLAIO
Deze databank met filters bevat informatie van risicokapitaalverschaffers actief in
Vlaanderen (zowel via venture capital of private equity, een netwerk van business
angels/investeerders, of een crowdfundingplatform), uit zowel de private als
overheidssector, die hun medewerking verlenen aan de inventarisatie van VLAIO.
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https://www.vlaio.be/nl/publicaties/op-zoek-naar-financiering
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/financieringsadvies-op-maat/finmix
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/expertisedatabank
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/risicokapitaal
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Een greep uit verschillende 
publicaties over financiering van 

circulaire bedrijfsmodellen
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Duurzaam ondernemen – circulaire economie | VLAIO
In oktober 2022 bracht VLAIO een vernieuwde brochure uit met een overzicht van 
financiële steunmaatregelen en advies- en begeleidingsmogelijkheden specifiek 
voor circulaire bedrijfsplannen. 

Gigarant – waarborgregeling boven 1,5 miljoen € | PMV Vlaanderen
Gezien (circulaire) business in de bouwsector vaak gepaard gaat met grote
bedragen, verstrekt de Parcipatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) marktconforme
waarborgen vanaf anderhalf miljoen euro voor de kredietverlening aan
ondernemingen. Onder bepaalde omstandigheden kan, naast het verlenen van de
waarborg, ook worden geïnvesteerd in de ondernemingen.

Als case owner, vind je ook vanuit andere organisaties nog meer informatie, zoals
financieringsbronnen en tips, om jouw circulaire business case ‘financieerbaar’ te
maken:

• Financiering | Vlaanderen Circulair
• Creëer een financierbaar circulair bedrijfsmodel in 10 stappen | Sustainable

Finance Lab, Circule Economy & Nederland Circulair!
• Type investeerders | Venturecapical.nl
• Building Value – A pathway to circular construction finance | Circle economy,

Sustainable Finance Lab & Nederland Circulair!

https://www.vlaio.be/nl/publicaties/duurzaam-ondernemen-circulaire-economie
https://www.pmv.eu/product/gigarant/
https://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/financiering
https://sustainablefinancelab.nl/wp-content/uploads/sites/334/2016/11/Creeer-een-financierbaar-circulair-bedrijfsmodel-in-10-stappen.pdf
https://venturecapital.nl/type-investeerders/
https://www.circle-economy.com/news/new-financing-needed-to-accelerate-circular-built-environment
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Risico’s en opportuniteiten voor financiers
Niet elke circulaire innovatie vereist een alternatieve financiering. Circulaire
innovatiemodellen richten zich op de innovatie in de ontwikkelfase van
bouwproducten en gebouwen, zoals gebouwen die ontworpen worden om
gemakkelijk aangepast en onderhouden te worden of een (open) bouwsysteem dat
wordt ontwikkeld om hergebruik van compatibele en modulaire bouwelementen te
bevorderen. In dergelijke gevallen is het financieringsrisico niet gekoppeld aan de
circulariteit van het businessmodellen, maar eerder aan de innovatieontwikkeling,
zoals de onzekerheid over de operationele kosten (bv. Total Cost of Ownership),
druk op cashflow, waardoor genoeg voldoende financiële buffers nodig zijn, of
onzekerheid bij wijzigingen in grondstoffen. Klassieke financieringsvormen volstaan
meestal bij circulaire innovatiemodellen. (Plan C, 2016)
Circulaire outputmodellen zijn businessmodellen die zie concentreren op de fase
na gebruik met als doel om uit bestaande bouwwerken materialen en producten te
recupereren en dus het gebruik van primaire grondstoffen in nieuw producten
vermijden. De organisatie om bouwmaterialen en -producten terug te krijgen, de
zogenaamde omgekeerde logistiek, en hiermee gepaard de onzekerheid op een
constante toelevering ervan vormen meestal het belangrijkste financieringsdrempel
(Plan C, 2016). Een hechte ketensamenwerking en uitgebreide
ketenverantwoordelijkheid kunnen in grote mate deze risico’s beperkten. Meer
info hierover in het eindrapport ‘Urban Mining van Gebouwen’.
Veruit de meest complexe financieringsdossiers zijn gelinkt aan circulaire
gebruiksmodellen, waarbij er en verschuiving plaatsvindt van de verkoop van
bepaalde goederen naar het aanbieden van producten als een dienst, de
zogenaamde productdienstcombinaties. Zoals de figuur hiernaast het aangeeft
hebben deze businessmodellen belangrijke gevolgen voor de balans, het
werkkapitaal en de cashflow van het bedrijf. Voor de meeste goederen in de
bouwsector is het bepalen van de restwaarde tijdens en na gebruik moeilijk en door
de relatief langere gebruiksduur van de meeste gebouwcomponenten is de vraag
naar product-dienstcombinaties ook redelijk beperkt. overzicht van kansen en risico’s bij het financieren van product-dienstcombinaties 

(Plan C, 2016)

Door de moeilijkheid om deze risico’s in te calculeren, wagen momenteel nog
maar weinig financiële instellingen zich in het financieren van
productdienstcombinaties. (Plan C, 2016)
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https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/kennis/publicaties/download-2/de-circulaire-economie-financieren
https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/kennis/publicaties/download-2/de-circulaire-economie-financieren
https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/FINAL%20Eindrapport%20Urban%20Mining%20van%20gebouwen.pdf
https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/kennis/publicaties/download-2/de-circulaire-economie-financieren
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Als externe financier is het niet gemakkelijk om de circulaire bouwwereld van
dichtbij te volgen, en zodoende risico’s en opportuniteiten in te schatten. In
2016 publiceerde het toenmalige Plan C de gids “Duurzaam bankieren, de
circulaire economie financieren”. Ook al heeft de circulaire (bouw)economie niet
stil gestaan de laatste jaren, blijven de volgende tips voor financiers binnen de
gids nog altijd relevant:
1. Dompel je onder in de wereld van circulaire businessmodellen en hun financiële

implicaties (dit Draaiboek Circulaire businessmodellen met enkele inspirerende cases
in Deel C. is alvast een goed startpunt);

2. Gebruik je ervaring als financiële instelling om de juiste prikkels te creëren;
3. De cash-flow moet ‘top-of-mind’ zijn;
4. Neem de circulaire waarde mee in de beoordeling van de financiële beoordeling van

de financiële businesscase;
5. Ontwikkel leasingsmogelijkheden voor producten met circulair potentieel;
6. Neem een voorbeeldfunctie op als een instelling die waarde-gedreven werkt;
7. Stem ‘credit risk evaluation’ af op circulariteit;
8. Richt financiering niet enkel op individuele bedrijven, maar maak business-case-

evaluatie mogelijk op het niveau van toeleverings- en waardeketens;
9. Versnel waardecreatie door het gamma aan financiële producten en diensten te

vernieuwen;
10. Creëer opportuniteiten voor economische groei en genereer andere macro-

economische impact.

In hetzelfde jaar publiceerde de Nederlandse partijen Circle Economy,
Sustainable Finance Lab en Nederland Circulair! zes richtlijnen die nauw
aansluiten bij de bovenstaande tips (2016):
i. Evalueer circulaire businessmodellen door toekomstige cash-flows in rekening te

brengen, andere risico-modellen te gebruiken en afschrijvingsregelingen heruit te
vinden. (zie tips No. 3, 7 en 9 hierboven)

ii. Bouw een relatie op met de klant, om het ‘immaterieel’ kapitaal (i.e. de zachte
informatie), zoals de positie van het bedrijf binnen het waardenetwerk, mee te
nemen in de besluitvorming. (zie tips No. 4 en 8 hoger)

iii. Hou bij de toekomstige cash-flows rekening met de beperkte afhankelijkheid
van primaire grondstoffen voor circulaire businessmodellen en financieer
hierdoor de overgang naar een circulaire economie. (zie tips No. 4, 6, 8 en 10
hoger)

iv. Vergroot als financier uw (technische) kennis van circulaire bouwoplossingen en
gebruikte businessmodellen om het waardevoorstel beter te kunnen
beoordelen en te financieren. (zie tips No. 1, 2 en 4 hoger)

v. Baseer als financier uw besluitvorming op lange-termijndata en definieer lange-
termijndoelstellingen om deze circulaire bedrijven correct te waarderen.
Stimuleer ook de hele investeringsketen om zich op deze factoren te richten.
(zie tips No. 2 ,3 en 6)

vi. Werk samen met andere financiële instellingen om risico’s te spreiden,
looptijden op elkaar af te stemmen en geldstromen binnen de
toeleveringsketen te reguleren. (zie tips No. 8 en 10)
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https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/kennis/publicaties/download-2/de-circulaire-economie-financieren
https://v.fastcdn.co/u/bcd99f8d/48799340-0-EMPOWER-FINANCIAL-DE.pdf
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Een groot deel van bovenstaande inzichten en tips werden door VITO, Econocom
en de Stichting voor Toekomstige Generaties geïntegreerd in een
gebruiksvriendelijke webtool, CEvaluator, om zowel financiële
kredietinstellingen als circulaire ondernemers te ondersteunen in hun
financieringsverhaal en ze zodoende dichter bij elkaar te brengen.

CEvaluator brengt de circulariteitsprestaties van investeringsdossiers op
een objectieve, maar toch laagdrempelige manier in kaart, met name
strategieën en activiteiten voor circulaire waardecreatie worden
geëvalueerd. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met circulariteit in de
zin van product- en materiaalstromen. Ook bredere aspecten van ecologische
duurzaamheid worden meegenomen, voor zover deze relevant zijn in een
circulaire context (bijvoorbeeld transport). Bovendien legt de checklist de
typische financieringsopportuniteiten en -risico’s met betrekking tot circulaire
cases en verdienmodellen bloot.

De gegenereerde output bevat geen percentages of scores, maar eerder een
genuanceerd beeld van opportuniteiten en risico’s inzake circulariteit. De visuele
voorstelling van de resultaten geeft inzicht in de mate waarin dossiers inzetten
op de verschillende dimensies van circulariteit en laat toe dossiers onderling te
vergelijken.

CEvaluator is gealigneerd met bredere Europese kaders, zoals
het categorisatiesysteem dat ontwikkeld wordt door de “Expert Group on
Circular Economy Financing” van de Europese Commissie.Meer info via https://cevaluator.be/
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https://cevaluator.be/nl
https://ec.europa.eu/info/publications/categorisation-system-circular-economy_en
https://cevaluator.be/
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Transitie in de financiële sector m.b.t. circulaire economie
Met de ambities van de Europese Unie in gedachten om tegen 2050
klimaatneutraal te worden, heeft de EU een stappenplan opgezet om de
financiering van de duurzame groei te bevorderen. Hierbij werd de ‘EU-Taxonomie
voor duurzame activiteiten’ ontwikkeld waarmee bedrijven en organisaties
getoetst kunnen worden op hun investeringen. Deze dienen op termijn te voldoen
aan een aantal criteria, zoals de bescherming van ecosystemen en het herstel van
de biodiversiteit, het terugdringen van de klimaatverandering, het duurzaam
gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de preventie en
bestrijding van verontreiniging, maar ook de overgang naar een circulaire economie.

Vanaf 1 januari 2022 moeten instellingen die financiële producten aanbieden met
de EU-taxonomie aan de slag door in hun jaarverslag (van het voorbije jaar)
transparant te rapporteren over de duurzaamheid van hun investeringen. Vanaf 1
januari 2023 moeten ook grote niet-financiële instellingen verantwoording
afleggen.

Voor de bouw- en vastgoedsector vallen de volgende activiteiten onder de EU-
Taxonomie (volgens EU Taxonomy Compass):
1. verwerving en eigendom van gebouwen
2. bouw van nieuwe gebouwen
3. installatie, onderhoud en reparatie van oplaadstations voor elektrische voertuigen in

gebouwen
4. installatie, onderhoud en reparatie van energie-efficiënte uitrusting
5. installatie, onderhoud en reparatie van instrumenten voor het meten, regelen en

controleren van de energieprestaties van gebouwen
6. installatie, onderhoud en reparatie van technologieën op het gebied van

hernieuwbare-energie
7. renovatie van bestaande gebouwen

Om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren, schrijft de EU-
Taxonomie voor de bouw en de renovatie van gebouwen de volgende specifieke 
eisen voor (EU verordening 2021/2139 van 4 juni 2021):

• Minstens 70 % (naar gewicht) van het niet-gevaarlijke, op de bouwplaats
geproduceerde bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend
materiaal zoals bepaald in categorie 17 05 04 van de bij Besluit 2000/532/EG
vastgestelde Europese afvalstoffenlijst) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling
en andere vormen van materiaalterugwinning, waaronder opvulling, waarbij afval
wordt gebruikt als vervanging van andere materialen, overeenkomstig de
afvalhiërarchie en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer(1). Tijdens
bouw- en sloop-gerelateerde processen beperken de exploitanten de afvalproductie,
in overeenstemming met het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer. Daartoe
houden zij rekening met de beste beschikbare technieken, gaan zij selectief tewerk bij
het slopen om gevaarlijke stoffen te verwijderen en veilig te hanteren, en
vergemakkelijken zij het hergebruik en de hoogwaardige recycling van materialen
door ze selectief te verwijderen en gebruik te maken van de beschikbare
sorteersystemen voor bouw- en sloopafval.

• Gebouwontwerpen en bouwtechnieken ondersteunen circulariteit: er wordt met 
name aangetoond, aan de hand van ISO 20887(2) of andere normen voor de 
beoordeling van de demonteerbaarheid of aanpasbaarheid van gebouwen, hoe ze 
ontworpen zijn om hulpbronnen efficiënter, aanpasbaar, flexibel en demonteerbaar 
te zijn om hergebruik en recycling mogelijk te maken.

(1) EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer (versie van mei 2018)
(2) ISO 20887:2020, Sustainability in buildings and civil engineering works - Design for disassembly and 
adaptability - Principles, requirements and guidance (versie van  januari 2020).
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https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/sectors/sector/7/view
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521/attachments/1/translations/nl/renditions/native
https://www.iso.org/standard/69370.html
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• Evalueer de duurzaamheid van je case (zoveel mogelijk kwantitatief, indien
mogelijk), want circulariteit is niet altijd synoniem aan duurzaamheid;

Specifieke succesfactoren voor gebouwspecifieke projecten:
• De brede financiële sector geraakt steeds meer bewust van de klimaat- en

materiaal-gerelateerde uitdagingen voor de bouwsector. De potentieelinschatting
van circulaire bouwtechnieken als oplossing hiervoor vraagt nog extra inspanning
qua kennisontwikkeling en het opzetten van leerrijke experimenten. Circulariteit,
ook in de bouwsector, is ‘veelkoppig’, en is daardoor complexer om te beoordelen
dan kwantificeerbare duurzaamheidseisen, zoals de energieprestatie van
gebouwen. Link de circulaire ambities aan concrete drivers voor de financier,
bijvoorbeeld een betere restwaarde, kwaliteitsborging, lokale sourcing van
grondstoffen en dus potentieel kleinere afhankelijkheid van internationale
toevoerketens (in sommige gevallen);

• Circulair bouwen is expliciet een onderdeel van de EU-Taxonomie (zie hoger), wat
één van de vermelde ‘drivers van de financier’ kan zijn, dus krijgt het thema ook via
die weg meer wind in de zeilen op vlak van kapitaalsmobilisering. Speel als grote,
maar ook als kleine marktspeler in op de vereiste EU-Taxonomie-criteria bij jouw
financiers.

• Verklein het risico voor de financier door via structurele partnerships een zo groot
mogelijk stuk van de waardeketen te controleren, bv. via terugnamegaranties;
creatie van een tweedehandsmarkt en kennis op te bouwen rond restwaardes van
bouwproducten en gebouwen;

• Breng de actuele financieringsrisico’s gerelateerd aan klassieke
projectontwikkeling en lineaire bouwoplossinge in beeld bij je gesprek. Het essay
“Linear Risks” dat Circle Economy samen met financiële experts schreef kan hierbij
inspiratie bieden;

• Focus op de Total Cost of Ownership (TCO), overtuig de opdrachtgever om dit mee
in beschouwing te nemen, en verlaag de TCO van een gebouw door
demonteerbaarheid en (in situ) hergebruik te ambiëren.

INLEIDING INFOFICHES CASES SAMENWERKING OVEREENKOMSTEN FINANCIERING MEER

Ervaringstips
De actieve opvolging van enkele circulaire bouwprojecten (zie o.a. Inspirerende
cases) heeft ons toegelaten om enkele tips te formuleren naar case-owners die
opzoek zijn naar de juiste financiering voor hun circulaire business.

Algemene succesfactoren bij de zoektocht naar financiering voor een circulair
project:
• Overweeg als actor binnen een waardenetwerk transparantie over je businessmodel en

-noden zodanig dat andere actoren hierop kunnen inspelen, en er een meervoudige
waardecreatie door verschillende spelers in de waardeketen gerealiseerd kan worden;
dit vereist creativiteit en netwerking;

• Bereid een gesprek met een financier voor om vertrouwen en bewustwording te
kweken. Voor een goede voorbereiding en het in kaart brengen van risico’s en
opportuniteiten kan de CEvaluator helpen;

• Plan een Finmix-gesprek in, waarbij de planning van de business-case gefaseerd is i.f.v.
de gewenste opschaling;

• Stem de ambitie af op de financiële partners. Zorg er m.a.w. voor dat je financiële
partners mee kunnen in verwachte kapitaalsverhoging:

• Vrees ‘dilutie’ van eigenaarschap niet. ‘Beter een klein deel van een grote koek dan
andersom.’

• Waardering is ingeval van erg innovatieve producten en verdienmodellen zeer moeilijk
en doorgaans een onderhandeling waarvoor weinig basis bestaat. Probeer bij de
zoektocht naar private equity alle mogelijke goeie argumenten inzake waardering
vooraf te verzamelen.

• Elke type financier heeft een eigen risico-appetijt, financiële slagkracht en
financieringsvoorwaarden, en dus een bepaalde scope. Informeer jezelf goed en vind zo
snel mogelijk een goeie match met het type financier (bv. business angel), en de
mensen erachter – door goed voorbereidend werk, en gesprekken met verschillende
partijen in eenzelfde groep financiers (bv. banken) te voeren;

• Vraag actief naar de feedback in alle gesprekken met financiers, en verwerk deze in
volgende versies van de pitch en/of financieringsplan, zodat je zo goed mogelijk weet
hoe de financiële tegenpartij denkt om er in je volgende pitch op te kunnen anticiperen;

https://www.circle-economy.com/resources/linear-risks-how-business-as-usual-is-a-threat-to-companies-and-investors
https://cevaluator.be/nl


Enkele ervaringstips van Chris Van De Voorde (JuuNoo)

Subsidies krijg je niet zomaar. 
Je moet echt een businesscase 

hebben. En als je niet de nodige 
stappen kan zetten om een 

goed dossier te schrijven, dan 
kan je er beter niet mee 

beginnen.

100 à 200k euro omzet per jaar 
is nodig om het vertrouwen te 
winnen van de eerste externe 

investeerders

Bouw een vertrouwensband op 
met je investeerders door 

regelmatige updates te geven. 
Vertrouwen krijg je op 2 à 3 

jaar

Hou controle over de 
investering: tegen elkaar 

uitspelen, en leren van elke 
pitch, en dat 15 tot 20 keer 

herhalen

Waardering is voor de eerste 
kapitaalronde nattevingerwerk 
(“Wat de zot ervoor betaalt”)

Nadat je subsidies hebt 
gekregen: onmiddellijk 

aansluiten bij zoveel mogelijk 
netwerken (bv. start-it@KBC, 

the Birdhouse, Bryo, …)
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Honger naar meer?
Meer weten over businessmodellen in een circulaire economie:
• Circulair Organiseren: werkboek voor het ontwikkelen van een circulair 

businessmodel (Jan Jonker)

Meer weten over businessmodellen in een circulaire bouwwereld:
• Handleiding circulair bouwen (Kamp C, Möbius en VITO)
• Circular Business Models for the Built Environment (Arup, bam, CE100 Ellen 

MacArthur)
• Scaling the circulair built environment – pathways for business and government 

(Arcadis, Circle Economy & wbcsd)
• circulator.eu (VITO, Vlaanderen Circulair, TU Delft, Radboud Universiteit)

Meer weten over financiering van circulaire business:
• Financiering van de circulaire economie – uitdagingen en aanbevelingen 

(Econocom)
• Three Essential Steps to Financing Circular Business Models (Sustainable Finance 

Lab, Circle Economy & Nederland Circulair!)
• CEvalutor – eerste hulp bij financiering van circulaire projecten (VITO)

Meer weten over Bouwteam:
• Werken in bouwteam. Een innovatief bouwproces (NAV, Bouwunie, Vlaamse

Confederatie Bouwn ORI)
• Model overeenkomst bouwteam (DG2020) (Duurzaam Gebouwd, Nederland)
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https://www.circulairebusinessmodellen.nl/product/werkboek-bmce/
https://www.kampc.be/page/484
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/circular-business-models-for-the-built-environment
https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Resources/pathways-for-business-and-government
https://www.circulator.eu/
https://info.econocom.be/nl/financing/circulaire-economie
https://publish.circle-economy.com/financing-circular-business
https://cevaluator.be/nl
https://www.bouwunie.be/nl/theme/Juridisch/onderaanneming-en-andere-samenwerkingen/bouwteam/Pocket-Werken-in-Bouwteam
https://duurzaamgebouwd.lingacms.nl/upload/dg_8fd9sluf/Model_Bouwovereenkomst_DG-2020.pdf
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