GIDS DUURZAME AANKOPEN
STEENGRANULATEN
Duurzaam aankopen is niet moeilijk! Door rekening te houden met een handvol simpele tips help
ook jij onze organisatie te verduurzamen. Stuur jij soms offertes uit? Weet dat wij als organisatie
bepaalde duurzaamheidseisen stellen voor heel wat producten. In deze gids lees je welke eisen je
moet én kan opnemen voor de aankoop van breekpuin en hoe je dat doet en vind je ook stukken
tekst terug die je kunt kopiëren naar jouw offertevraag. Zo hoef jij je het hoofd niet te breken over
hoe je bepaalde eisen formuleert!
Deze gids helpt je bij het duurzaam aankopen van steenslag, betonpuin of ander breekpuin ter
vervanging van natuursteengranulaten voor onderfundering, fundering,
oppervlakteverharding,...
Er is geen centraal raamcontract voor de aankoop van breekpuin.
Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met het team overheidsopdrachten via 03 240 67 09
of overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be!

1 Verplichte duurzaamheidscriteria
•

gerecycleerd met COPRO- of gelijkwaardig certificaat

Lees in de voorbeeldmail of het voorbeeldbestek hoe je deze criteria opneemt.

1.1 Gerecycleerd COPRO-gekeurd
De COPRO-keuring is een kwaliteitskeuring van gerecycleerde granulaten. Voorwaarden rond
kwaliteitskeuring neem je bij voorkeur op in de technische specificaties
In het standaardbestek 250 voor de wegenbouw is het gebruik van gekeurd puin opgenomen.

2 Optionele duurzaamheidscriteria
•

De inschrijver verbindt er zich toe alle verpakkingsmateriaal terug te nemen en op correcte
wijze af te voeren.

3 Voorbeelden

Deze cursief getypte stukken tekst kun je kopiëren naar jouw offertevraag.

3.1 Voorbeeldmail voor kleine overheidsopdracht (< 30.00 euro)
Volgens de wetgeving overheidsopdrachten moet je ook voor deze kleine opdrachten mededinging
organiseren en dus meerdere leveranciers aanschrijven, bijvoorbeeld per mail. Het is niet nodig om
een bestek op te maken. Schrijf leveranciers aan die duurzaam breekpuin kunnen leveren.
Hieronder vind je een voorbeeldmail voor de aankoop van duurzaam breekpuin.
VOORBEELDMAIL - COPRO-GEKEURD BREEKPUIN

Controleer nadien ook of het geleverde/gebruikte breekpuin effectief aan de voorwaarden voldoet.
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3.2 Voorbeeldbestek >30.000 en < 139.000 euro
Volgens de wetgeving overheidsopdrachten moet je hier een bestek maken en versturen aan
meerdere leveranciers. Kies dus zeker voor potentiële leveranciers die duurzaam breekpuin kunnen
leveren.
De punten in het blauw zijn verplicht volgens de Gids duurzame aankopen, die in het groen
optioneel.
TECHNISCHE SPECIFICATIES IN VERBAND MET DUURZAAMHEIDSCRITERIA
Er moet gerecycleerd steenslag, betonpuin of ander breekpuin worden gebruikt.
Gebroken betonpuin met COPRO attest verplicht te gebruiken als los materiaal, ter vervanging
van natuursteengranulaten gebruikt bij een steenslagfundering (onderfundering en fundering).
Gebroken steenpuin met COPRO attest verplicht te gebruiken als los materiaal, ter vervanging
van natuursteen gebruikt bij oppervlakte verhardingen met een geringe belasting.

Controleer nadien ook of het geleverde/gebruikte breekpuin effectief aan de voorwaarden voldoen.
UITVOERINGSVOORWAARDEN
Als aanbestedende overheid zal je tijdens de uitvoering van de opdracht moeten controleren of de
leverancier aan de uitvoeringsvoorwaarden voldoet.
Bijvoorbeeld:
De inschrijver verbindt er zich toe alle verpakkingsmateriaal terug te nemen en op correcte wijze
af te voeren.
Je mag concrete maatregelen vermelden wanneer bepaalde uitvoeringsvoorwaarden worden
geschonden. Zo kan men bijvoorbeeld vastleggen dat, wanneer de leverancier de secundaire en
tertiaire verpakking niet meteen meeneemt, een bijzondere straf zal aangerekend worden.

3.3 > 139.000 euro
Vraag advies aan het team overheidsopdrachten:
T 03 240 67 09 of overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be

4 Mogelijke leveranciers
Heb je zelf goede ervaringen met bepaalde firma’s of ken je firma’s die kunnen voldoen aan de
criteria van de Gids duurzame aankopen? Mail de contactgegevens dan naar
iso14001@provincieantwerpen.be.

5 Meer info?




Op de website van Copro (onder inerte granulaten/gerecycleerde materialen) vind je een lijst van
leveranciers van Copro-gekeurd breekpuin. Deze lijsten zijn niet-limitatief en niet-vernoemde
firma’s worden niet uitgesloten van overheidsopdrachten.
Voor meer info over overheidsopdrachten kun je terecht bij Laurens Smaers (Team
Overheidsopdrachten, T 03 240 67 09, overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be)
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Voor meer info over de milieucriteria kun je terecht bij Liesbeth Taverniers (DMN, T 03 240 57
55, ISO14001@provincieantwerpen.be).
Meer info over de wetgeving overheidsopdrachten, de verschillende mogelijkheden en sjablonen
voor het opmaken van bestekken, brieven en verslagen vind je op sharepoint:
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/ps-DLOG-kennis/dosSjablonenOverheidsopdrachten/Sjablonen/Forms/Gesorteerd%20per%20procedure.aspx
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