Brussel, 8 juni 2017

Green Deal ‘Circulair Aankopen’
Belfius bundelt krachten met Vlaanderen Circulair, The Shift, VVSG en Bond
Beter Leefmilieu om circulaire aankopen in Vlaanderen een boost te geven
Een dubbel engagement: als Aankopende EN als Faciliterende organisatie

Met hun aankoopbeleid kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties een belangrijke
rol spelen in het ontstaan van een circulaire economie die zich richt op maximale
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en minimaal waardeverlies. Daarom
lanceerde Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege vandaag, samen met Vlaanderen
Circulair, The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu, de Green Deal ‘Circulair Aankopen’.
Als historisch partner van de publieke sector en huisbankier van talkrijke bedrijven en nonprofitorganisaties staan Belfius Bank & Verzekeringen en zijn Lease-entiteiten volledig achter
dit initiatief en hebben ze zich niet alleen geëngageerd om als ‘aankoper’ de principes van
circulaire economie toe te passen, maar ook om als ‘faciliterende partij’ de Green Deal actief te
ondersteunen, om circulaire aankopen in Vlaanderen te helpen promoten en stimuleren.
Meer dan 130 deelnemende bedrijven en organisaties en Vlaams minister van Milieu Joke
Schauvliege gaven vandaag de aftrap voor de Green Deal ‘Circulair Aankopen’. Deze Green Deal is
een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu. Minister
Schauvliege maakt nog dit jaar 1,7 miljoen euro extra middelen vrij voor circulaire-economieprojecten,
waarvan een gedeelte gereserveerd zal worden om de testprojecten circulair aankopen financieel te
ondersteunen.

Het systeem van de circulaire economie is gericht op maximale herbruikbaarheid van producten en
grondstoffen en minimaal waardeverlies. Circulair aankopen is dan ook een nieuwe manier van
aankopen voor bedrijven, met oog voor mens, planeet én portemonnee. Het is een proces waarbij je
‘verandering koopt’, bijvoorbeeld door voor herbruikbare materialen te kiezen, door voor
biogebaseerde of biodegradeerbare materialen te kiezen, door middelen en producten te poolen of te
delen met andere organisaties of door het gebruiksgenot van een product te kopen in plaats van het
product zelf.

Dubbel engagement als ‘aankoper’ en ‘facilitator’
Zowel bedrijven als openbare besturen en andere organisaties konden als ‘aankoper’ deelnemen aan
de Green Deal en op die manier een bijdrage leveren aan de versnelde implementatie van circulair
aankopen in Vlaanderen. Als grote onderneming sloot Belfius Bank & Verzekeringen hier uiteraard bij
aan en engageerde het zich dus om o.a. ten minste 2 testprojecten voor circulaire aankopen uit te
voeren tijdens de Green Deal, de nodige stappen te zetten om de principes van circulair aankopen
structureel te integreren in de aankoopfunctie (beleid en strategie, processen, bestekken, follow-up
contract enz.) en actief deel te nemen aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk circulair
aankopen.
Circulaire economie staat centraal in de Smart Belgium-strategie van Belfius, dat onlangs samen met
de Europese Investeringsbank het programma Smart Cities, Climate Action & Circular Economy
lanceerde, om slimme en duurzame projecten van lokale besturen, intercommunales en nonprofitorganisaties te financieren, waarbij de aandacht ook specifiek uitgaat naar het ‘circulaire’ karakter
van de investeringen.
Daarom wou Belfius ook zeker als ‘facilitator’ deelnemen aan de Green Deal ‘Circulair Aankopen’. Zo
engageerden zich niet alleen Belfius Bank & Verzekeringen, maar ook Belfius Lease en Belfius Auto
Lease om samen met de andere deelnemende faciliterende partijen (overheden, kennisinstellingen,
consultants, federaties, ngo’s enz.) concrete acties op te zetten die bijdragen tot het creëren van de
ideale randvoorwaarden om circulair aankopen in Vlaanderen te stimuleren. De Belfius Groep is de
enige financiële instelling die naast een engagement als ‘aankoper’ ook actief aan de Green Deal zal
deelnemen als ‘faciliterende-ondersteunende organisatie’.
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Het officiële startschot van de Green Deal ‘Circulair Aankopen’ werd vandaag 8 juni 2017 gegeven in
aanwezigheid van Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege. Deze Green Deal werd ondertekend
door 86 aankopende organisaties (gaande van overheidsbedrijven en regionale en lokale besturen tot
grote of kleinere bedrijven, sociale en culturele organisaties, zorginstellingen, …) en 47
ondersteunende partijen (onderzoeksinstellingen, federaties, …). De ondertekenaars engageren zich
om samen meer dan 150 circulaire-aankoopprojecten te realiseren tegen juni 2019. Een mooie
hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen.
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