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Belanghebbende partijen bij afvalbakken
• Burgers
• Gemeenten/Waterschappen/Provincies
o Stranden
o Bossen
o Parken etc.
• Beheerders
o Winkelcentra
o Tankstations
o Wegen
o Stations
• Gebouweigenaren
• Onderwijsinstellingen
• Leisure / Recreatie sector
Mogelijke manieren om de beschikking te krijgen over straatmeubilair:
• Aankoop specifieke producten
• Aankoop door een aanbesteding. Aandachtspunten bij aanbesteden afvalbakken
zijn bijvoorbeeld:
o Marktconsultatie. Binnen de aanbestedingsregels is deze wel toegestaan en
geeft de aanbestedende partij de mogelijkheid om op een efficiënte manier
terugkoppeling en wellicht suggesties te krijgen van de leveranciers over
de plannen voor de aanbesteding.
o Voor drempelwaardes aanbesteding zie site Pianoo
o Intellectueel eigendom en auteursrechten zijn onlosmakelijk met de
producten verbonden. Aanbestedende partijen zijn er wettelijk aan
gehouden dit te respecteren. Zie ook consultatie
rechtsbeschermingsrichtlijn en intellectueel eigendom. De link hiernaar is
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8231&lang=en&title=Con
sultation-on-the-respect-of-intellectual-property-in-public-procurementprocedures
Duurzaam en circulair
• Afvalbakken zijn een belangrijke schakel bij het voorkomen van zwerfvuil en
inzamelen en mogelijk scheiden van afval. Zie rapport Deloitte 2010
• Zwerfvuil verantwoordelijk voor 25% van de plastic ‘soep’ in de oceanen.
• Voor afvalbakken gelden de criteria duurzaam inkopen van straatmeubilair
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/straatmeubilairokt2011.pdf
Specificeren van afvalbakken
Allereerst is van belang op te merken dat uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat
vooral de plaatsing van de afvalbak bijdraagt aan het effectief gebruik ervan. Dus het
verdient zeker aanbeveling daarop te letten en wellicht bij de leden van sectie
afvalbakken suggesties hiervoor te vragen. Voor het specificeren van het soort afvalbak
is een webtool beschikbaar de afvalbakkenmatrix
http://www.afvalbakkenmatrix.nl/matrix/matrix1.asp
Voor het gebruik van de afvalbakkenmatrix en het meedenken naar een zo effectief en
efficiënt mogelijke specificatie zijn de leden van de sectie afvalbakken te benaderen.

Sectie Afvalbakken van Vereniging Straatmeubilair:
Doel platform bieden voor kennis en ervaringsuitwisseling. Zo is er regelmatig overleg
met overheidsorganisaties en verder betrokken partijen.
De sectie Afvalbakken is onderdeel van Vereniging Straatmeubilair
Leden sectie afvalbakken
• Koninklijke Bammens
• Brink Industrial
• Erdi Wegbebakening
• Falco
• Grijsen Park en Straat Design
• HR Groep
• Jan Kuipers-Nunspeet
• Samson Urban Elements
• VelopA
Belangrijke aandachtspunten bij aankoop van Afvalbakken
• Ontwerp/uitstraling
• Positie in de openbare ruimte
• Aandacht voor het juiste volume in combinatie met locatie en leegregime
• Soort afval dat weggegooid wordt
• Duurzaamheid
• Total Cost of Ownership. Dus de totale kosten voor het aanschaffen, plaatsen en
ledigen
• Garanties en mogelijkheid van nalevering gelijke producten
• Stel de gebruiker centraal en realiseer je dat je te maken hebt met mensen die
weggooien, onderhouden en ledigen
• Veiligheid en comfort voor zowel degene die het afval weggooit als voor degene
die de afvalbak leegt.
• Bestendigheid tegen vandalisme
• Intellectueel eigendom en auteursrechten
Verwijzingen
• Pianoo
• Deloitte
• Vereniging Straatmeubilair

