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Het project Circular.Concrete kadert in een programma dat de inrichting van een gebruikersgroep door de
ontvanger van de subsidie (WTCB) voor de duur van het project (2 jaar) voorschrijft. Voor meer informatie
aangaande het betrokken programma zelf, kan u terecht in de specifieke handleiding op de website van VLAIO.
Verdere informatie over het betrokken project is toegevoegd in bijlage. De gebruikersgroep is een van de
betrokken actoren bij de uitvoering van het project naast de projectaanvrager en -uitvoerder en het
Hermesfonds als subsidieverstrekker. Het Hermesfonds doet voor zijn operationele werking beroep op het
Agentschap Innoveren & Ondernemen. Specifiek voor dit programma doet het VLAIO beroep op de
Clusterorganisatie SIM Flanders voor de opvolging.
Doelstelling van de gebruikersgroep
De gebruikersgroep ziet er op toe dat de concrete uitvoering van het project door de betrokken projectpartijen
optimaal afgestemd is op de noden van de bedrijven uit de doelgroep. De gebruikersgroep functioneert in het
bijzonder als klankbord voor de mogelijkheden van industriële en/of maatschappelijke implementatie van de
projectresultaten.
Leden en waarnemers
De gebruikersgroep is minstens samengesteld uit:
 de projectpartij(-en) die de eindverantwoordelijkheid dragen voor de goede uitvoering van het
betrokken project en die hiervoor de subsidie van het Hermesfonds hebben ontvangen, met name het
WTCB;
 onderzoeksgroepen betrokken bij het project, via onderaanneming door het WTCB;
 bedrijven en/of social profitorganisaties of beroepsorganisaties ter vertegenwoordiging van relevante
economische of maatschappelijke gebruikers van de beoogde projectresultaten, met bijzondere
aandacht voor kmo’s.
Enkel de bedrijven en/of social profitorganisaties of beroepsorganisaties ter vertegenwoordiging van relevante
economische of maatschappelijke gebruikers van de beoogde projectresultaten zijn leden van de
gebruikersgroep. De andere genoemde categorieën nemen deel als waarnemer.

Verder neemt de projectadviseur (van SIM Flanders) als waarnemer deel aan de vergaderingen van de
gebruikersgroep. De lijst met de leden van de gebruikersgroep is een bijlage bij dit REGLEMENT VAN ORDE en
wordt ter beschikking gesteld en actueel gehouden via de project-website www.circular-concrete.be.
Geïnteresseerde binnen de EU gevestigde bedrijven kunnen steeds lid worden van de gebruikersgroep.

De leden van de gebruikersgroep hebben het recht om:
 de projectvooruitgang en de realisatie van de doelstellingen nauwgezet op te volgen. De leden
kunnen hun appreciatie uiten en hun sturende kracht uitoefenen tijdens de geplande
bijeenkomsten van de gebruikersgroep.
 inhoudelijk advies te geven ter eventuele bijsturing van het project, zonder evenwel de finaliteit
van het project te wijzigen, indien dit de industriële en/of maatschappelijke implementatie of de
effecten van het project ten goede komt.
De leden van de gebruikersgroep hebben de plicht om:
 regelmatig en actief deel te nemen aan de bijeenkomsten van de gebruikersgroep als
vertegenwoordigers van de doelgroep van economische of maatschappelijke gebruikers van het
betrokken project.
De leden van de gebruikersgroep zijn bereid om:
 zich te engageren om bij te dragen in de eigen middelen van het project en dit engagement ook
effectieve en tijdige uitvoering te geven. De projectuitvoerders beslissen autonoom over de wijze
van aanwending ervan ten voordele van het project, passend in het opgestelde projectplan en
projectbudget. Een lid krijgt bij (voortijdige) beëindiging van zijn lidmaatschap van de
gebruikersgroep geen terugbetaling van de bijdrage.
 de werking van de gebruikersgroep te becommentariëren via een specifieke elektronische
opvolgingstool.
Regeling inzake aspecten van intellectuele eigendom
De aanvragende VIS (in casu het WTCB) verwerft de eigendomsrechten op de projectresultaten (technische
know-how, databank, logo, enz.) die voortvloeien uit het project en kan er naar eigen oordeel intellectuele
eigendomsrechten op vestigen. De projectresultaten die bestaan uit algemene inzichten, worden ruim
verspreid. De projectpartijen zullen zich zowel bij uitvoering van het project als bij de valorisatie van de
projectresultaten achteraf richten op een zo ruim mogelijke groep van bedrijven of van social profit
organisaties.
In elk geval hebben alle bedrijven in de EU op een gelijke en niet-discriminerende basis toegang tot de
economisch valoriseerbare resultaten van het project. De leden van de gebruikersgroep hebben dus geen
preferente toegang tot de projectresultaten. Ze kunnen wel hun reeds betaalde bijdrage evenwel in mindering
brengen op de prijs voor de gebruiksrechten. In het licht van optimale vestiging van intellectuele
eigendomsrechten kunnen de projectpartijen met de deelnemers van de gebruikersgroep een (tijdelijke)
geheimhoudingsovereenkomst afsluiten.
De leden van de gebruikersgroep die bedrijfseigen gegevens in het kader van de uitvoering van het project
aanbrengen behouden hierop hun volledige eigendomsrechten en kunnen hiervoor regelingen treffen voor de
vertrouwelijke behandeling ervan.
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Werking van de gebruikersgroep
De volledige Gebruikersgroep komt drie maal per jaar samen. Bij activiteiten naar buiten toe (publicaties,
seminaries, website,…) worden de individuele leden van de Gebruikersgroep in de mate van het mogelijke
vermeld (minstens op de website met logo en bedrijfsvoorstelling).
Op de eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep worden o.m. volgende zaken vastgelegd:
 ledenlijst met aanduiding van de concrete vertegenwoordiger per lid;
 een voorstel voor de aanduiding van een eventuele voorzitter;
 het WTCB treedt op als secretaris van de gebruikersgroep;
 wijze van opvolging van de uitvoering van het project, m.i.v. de inplanning van de bijeenkomsten;
 eventuele afspraken inzake vertrouwelijke behandeling van gegevens.
Tenzij de gebruikersgroep anders beslist, gelden hierna volgende bepalingen inzake de werking van de
gebruikersgroep:
 de voorzitter wordt verkozen uit de doelgroepbedrijven en vertegenwoordigt de gebruikersgroep
(ten opzichte van bv. het agentschap).
 de voorzitter nodigt in overleg met de secretaris voor elke vergadering alle leden van de
gebruikersgroep (incl. de projectadviseur) uit en geeft inzage/inspraak in de agenda.
 de voorzitter zit de vergadering voor en zorgt voor een actieve betrokkenheid van de doelgroep
bij de aansturing en uitvoering van het project.
 de voorzitter bewaakt de kwaliteit van het interactie-proces (indieners-doelgroep) en van de
besluitvorming.
 de projectleider (WTCB) is de secretaris van de gebruikersgroep.
 de projectleider (WTCB) staat in voor de praktische organisatie van de bijeenkomsten (tijdige
verzending van uitnodigingen met agenda, voorbereidende documenten en van de verslaggeving
naar de leden).
De agenda bevat minimaal een bespreking van de verrichte activiteiten van de voorbije periode (o.m. verloop
projectuitvoering, projectresultaten, effecten of valorisatieperspectieven, bijsturingen), een bespreking van de
planning voor de komende periode, toelichting bij feedback van de gebruikersgroep via de elektronische
opvolgingstool (GebruikersPoll) en de planning van de volgende vergadering. Ieder lid van de gebruikersgroep
kan agendapunten laten toevoegen. De betrokken documenten worden met de agenda overgemaakt.
Tijdens de vergadering informeren de projectpartijen, in casu WTCB, over de voortgang van het project. De
leden kunnen adviezen en aanbevelingen formuleren t.o.v. de uitvoering van het project, met het oog op het
behalen van de projectdoelstellingen. Bij de behandeling van de agendapunten streeft de gebruikersgroep
naar consensus.
Na afloop van de vergadering wordt een verslag opgemaakt en aan de leden van de gebruikersgroep bezorgd.
Het verslag geeft aanvullend op de agendapunten ook de interactie met de gebruikersgroep weer en bevat
een lijst van aanwezigen.

Financiële bijdrage & rechten
VLAIO verleent in het kader van een VIS-project steun ten belope van max. 80% van de projectkost. Het nietgesubsideerde gedeelte van de projectbegroting dient gefinancieerd te worden met bijdragen van de
doelgroepbedrijven.
Elk effectief lid van de gebruikersgroep levert een financiële bijdrage aan het project bij toetreding tot de
Gebruikersgroep, volgens onderstaande bepalingen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor
waarnemers.
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A)
Bedrijven
Elk bedrijfslid van de gebruikersgroep levert een jaarlijkse financiële bijdrage aan het project bij toetreding tot
de Gebruikersgroep, volgens onderstaande bepalingen.
[bijdrage in €/jaar]

Bijdrageplichtig lid van
het WTCB

Andere bedrijven

Omvang bedrijf < 20 personen

250

500

Omvang bedrijf < 250 personen

500

1500

Omvang bedrijf > 250 personen OF
Onderdeel van grotere bedrijfsgroep die in deze
categorie valt

1500

5000

B)
Federaties en beroepsorganisaties
De betrokkenheid van individuele bedrijven binnen een VIS-project wordt ten zeerste aangemoedigd, terwijl
toch een brede gedragenheid wordt nagestreefd. Daarom kunnen beroepsorganisaties en federaties namens
hun leden eveneens deel uitmaken van de gebruikersgroep om met het oog op verdere valorisatie en
verspreiding na het project het project mee op te volgen. Deze organisaties betalen 5000 €/jaar.
Instap in de loop van het project
Bedrijven of federaties die instappen tijdens de loop van het project (bv. ook in jaar 2), wordt gevraagd het
lidgeld voor de volledige duur van het project te betalen
Voordelen
In ruil voor de jaarlijkse bijdrage, naast de reeds vermelde rechten & plichten van de gebruikersgroep-leden,
hebben :
-

De leden-bedrijven recht op:
o Gratis of tegen korting deelnemen aan activiteiten georganiseerd binnen het project (voor
max. 2 personen per bedrijf)
o Vermelding (indien de ruimte en gelegenheid het toelaat) bij communicatie over het project
o Prioriteit en synergie bij het uitwerken van validatie-cases en proefprojecten (WP2 en WP3 van
het project), voor zover deze bijdraagt aan het algemene innovatiedoel
Opmerkingen:
o De inspanning die vanuit de projectpartners (WTCB + eventuele onderaannemers) kan
geleverd worden zal redelijkerwijs worden verdeeld over de verschillende bedrijven, case
study’s, …
o De Gebruikersgroep beslist over de praktische modaliteiten en prioriteiten van deze
dienstverlening.
o Er kan beroep worden gedaan op de dienstverlening zolang hiervoor middelen beschikbaar
zijn, op een first come, first serve basis, in respect van het projectprogramma en zijn timing.

-

De leden-federaties en beroepsorganisaties hebben recht op:
o Gratis of tegen korting deelnemen aan activiteiten georganiseerd binnen het project (voor
max. 2 personen per organisatie)
o Vermelding (indien de ruimte en gelegenheid het toelaat) bij communicatie over het project.

Duur
Dit Reglement van Orde is geldig de duur van het project, namelijk van 1 april 2018 tot 31 maart 2020.
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Ondertekening
Ondergetekende, namens (naam van de organisatie) te (adres maatschappelijke zetel), neemt kennis van:
A) het PROJECT (Circular.Concrete) uitgevoerd door het WTCB, met als contactpersonen Jeroen Vrijders &
Laura Kupers;
B) de programmakenmerken zoals beschreven in de handleiding van het betrokken programma (VISproject
in
het
kader
van
de
oproep
voor
Clusterprojecten
in
de
Transitieprioriteiten);
en verklaart ten aanzien van het WTCB
akkoord te gaan met het lidmaatschap van de gebruikersgroep volgens bovenstaand “REGLEMENT VAN
ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP”;
akkoord te gaan met het verrichten van de betaling van XXXXX €/jaar als bijdrage van het lid in de
eigen middelen van het project op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur die hiervoor
door het WTCB zal worden opgemaakt, uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur;
of desgevallend (keuze te maken tussen de twee zinnen naargelang de hoedanigheid waarin men tekent)
akkoord te gaan met deelname ten titel van waarnemer van de gebruikersgroep volgens bovenstaand
“REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP”

Naam organisatie:
Adres organisatie:
Ondernemingsnummer:
Datum en handtekening: ……………………………………………
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Bijlage - Korte toelichting bij Circular.Concrete
Algemeen doel
De opkomst van de circulaire economie is ook voor de bouwsector een uitdaging en een opportuniteit. Wat
betreft het materiaalgebruik in de bouwsector heeft beton een belangrijke impact (qua grondstoffengebruik,
CO2-uitstoot, …). Toepassen van een aantal principes uit de circulaire economie zou dus een belangrijke
meerwaarde opleveren: gebruik van ‘afvalstoffen’ als grondstof voor granulaten of bindmiddelen;
optimaliseren van het ontwerp richting levensduur, milieu-impact en hergebruik; nieuwe ketenorganisatie en
samenwerking en het stimuleren van de vraag. Verschillende technologische innovaties in dit domein bestaan
reeds of zijn in vergevorderde staat van ontwikkeling.
Grootschaligere toepassingen en bijkomende innovatie-stappen worden echter vaak belemmerd, bv. door
een ontbrekend referentiekader, of door de technische onzekerheid die er soms nog heerst, bv. bij de
eindgebruiker, zijnde de aannemer en de bouwheer (architect, studiebureau) die het product uiteindelijk moet
toepassen. Er is nood aan meer duidelijkheid, concrete experimenten en technische en praktische
onderbouwing.
Vanuit deze actuele nood is voorliggend project Circular.Concrete (C²) ontstaan, waarbij het WTCB, als
collectief centrum de verbinding vormend tussen aanbieders en gebruikers, optreedt als ‘bruggenbouwer’ om
enerzijds bijkomend innovatie te genereren inzake product- en technologie-aanbod, en anderzijds het
gebruik van de reeds bestaande innovaties verder te stimuleren bij de gebruikers. Er is nood aan concrete,
collectieve validatiestappen, zowel op laboschaal als op ‘ware grootte’ (werf-schaal). Dit zal leiden tot
bijkomende inzichten en een kennisverhoging die de hele sector zal toelaten op een bewuste en onderbouwde
manier met deze innovatieve oplossingen aan de slag te gaan.
Het project richt zich dus voornamelijk op producenten van gerecycleerde en secundaire grondstoffen,
producenten van beton en op aannemers als gebruikers van deze nieuwe oplossingen. Het betreft
respectievelijk ongeveer 200, 200 en 4000 bedrijven, waarvan we er 500 rechtstreeks willen bereiken.
Concrete doelstellingen
Circular.Concrete wil de betonkringloop optimaliseren door materiaaltechnologische innovaties te valideren
en in praktijk te implementeren en andere kringloop-concepten (ontwerp, samenwerking, …) verder te
ontwikkelen. Dit moet leiden tot een duidelijker toepassingskader voor kringloopbeton zodat de innovaties
op grotere schaal en zelfs algemeen toegepast kunnen worden.
Concreet wordt het opstellen van een technologie-overzicht voor de Vlaamse aannemer beoogd, gevolgd door
een validatiestap (5 concrete technologieën) in labo-omgeving en een toepassingsstap (10 pilootprojecten).
Op die manier worden rechtstreeks 30 bedrijven betrokken die ook de gebruikersgroep uitmaken.
Via de evaluatie- en verspreidingsfase die daarop volgt, wordt gemikt op een rechtstreeks bereik van 500
bedrijven (aanbod- en gebruikszijde). De resulterende publicaties en richtlijnen zijn bruikbaar voor de hele
betrokken sector (4000 bedrijven).
Verwachte resultaten en impact
Het C²-project zal toelaten dat de bouwsector op een gemotiveerde en onderbouwde manier aan de slag kan
met nieuwe materialen en oplossingen die passen binnen de circulaire economie, alsook dat de
toeleveranciers hun verdere innovatieproces op deze tendens kunnen afstemmen, en zelfs internationaal
kunnen concurreren. In concretu wordt gemikt op 1 miljoen m³ beton dat ‘meer circulair’ op de markt komt
dan bij aanvang van het project.
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Bijlage – Voorlopige ledenlijst Gebruikersgroep *
-

Federaties
o FABA
o Fedbeton
o GroenBetonVert

-

Bedrijven
o AC Materials
o Besix
o Cordeel
o De Brabandere Wegenbouw
o Degetec
o Dekempeneer
o Jacobs Beton
o Metallo
o OBBC
o Orbix
o Orcem
o ResourceFull
o Strabag
o Umicore
o Willy Naessens Industriebouw

*op basis van schriftelijke en mondelinge engagementen in voorbereiding van het dossier
Deze lijst zal worden vervolledigd tegen de eerste vergadering van de gebruikersgroep.
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