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Samenvatting 
 

Veel gemeenten zijn goed op weg om de doelstellingen voor duurzaam inkopen te halen. Nu de 
criteria voor duurzaam inkopen voor alle productgroepen gereed en beschikbaar zijn, kan 
duurzaam inkopen wat betreft de implementatie rekenen op een nieuwe impuls. Om toepassing 
van de criteria in de praktijk te bevorderen en te vergemakkelijken, heeft SenterNovem een 
handleiding duurzaam inkopen opgesteld. Deze handleiding is te zien als een aanvulling op de 
VNG-handreiking “Aan de slag met duurzaam inkopen”, die in 2008 via een ledenbrief 
(BAMM/U200801574 Lbr. 08/159) aan alle gemeenten is gestuurd.  
 
Ook dit jaar blijft de VNG weer bijzondere aandacht besteden aan duurzaam inkopen bij 
gemeenten. In deze ledenbrief leest u welke activiteiten hiertoe dit jaar zullen plaatsvinden. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Gemeenten kunnen door hun enorme inkoopkracht daadwerkelijk een verschil maken als het gaat 
om het behoud van een goed klimaat op onze planeet. De VNG heeft in november 2007 in het 
klimaatakkoord met het rijk afgesproken dat gemeenten in 2010 hun producten en diensten voor 
75% duurzaam inkopen. In 2015 moet dat 100% zijn. Om de doelstellingen voor 2010 en 2015 te 
halen moet er nog flink wat werk verzet worden. Duurzaam inkopen is bij uitstek het middel om 
millenniumdoelstellingen en klimaatdoelstellingen te behalen. Nu er duurzaamheidcriteria 
ontwikkeld zijn voor alle productgroepen die de overheid inkoopt, kan er een flinke slag gemaakt 
worden. SenterNovem heeft een handleiding ontwikkeld die als hulpmiddel gebruikt kan worden bij 
het toepassen van de criteria. 
 
In navolging van het in 2008 uitgevoerde project ‘Duurzaam Inkopen!’ blijft de VNG ook in 2009 
bijzondere aandacht besteden aan duurzaam inkopen door gemeenten. In 2009 willen we 
voortborduren op de resultaten uit 2008. De focus van de ondersteuning van duurzaam inkopen 
zal daarom komen te liggen bij het op de agenda houden, maar in sommige gevallen ook nog 
krijgen, van duurzaam inkopen en tegelijkertijd de praktische uitvoering/ implementatie van 
duurzaam inkopen verder stimuleren.  
 
Duurzaamheidscriteria 
Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM zijn er overheidsbreed 
duurzaamheidcriteria vastgesteld. Er is inmiddels een dynamische basisset van 
duurzaamheidcriteria voor alle productgroepen die de overheid inkoopt: van kantoormeubelen en 
energie tot wegen en kantoorgebouwen. Per productgroep wordt zowel naar milieuaspecten als 
sociale aspecten gekeken. Sinds 31 maart 2009 zijn voor alle productgroepen de milieucriteria 
gereed. Bij sociale criteria gaat het om eerlijke handel, mensenrechten en het bevorderen van de 
toepassing van internationale arbeidsnormen. Wat de arbeidsnormen betreft gaat het primair om 
de vier fundamentele arbeidsnormen, zoals vastgelegd door de International Labour Organization 
(ILO). Met behulp van de criteria kunnen de overheden duurzaamheid inpassen in hun 
inkoopbeleid en de doelstellingen realiseren. De criteria zijn te vinden op de website van 
SenterNovem: http://www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/Criteria/index.asp  



 

Onderwerp Duurzaam Inkopen!! 2009 Datum 13 mei 2009  03 

 

Handleiding duurzaam inkopen 
De handleiding duurzaam inkopen is bedoeld om inkopers en andere betrokkenen bij 
inkoopprocessen bij overheden op weg te helpen bij duurzaam inkopen. De handleiding staat niet 
op zichzelf, maar dient als hulpmiddel bij het gebruik van de criteriadocumenten. In de handleiding 
wordt beschreven hoe duurzaamheid een plek kan krijgen in de verschillende fasen van het 
inkoopproces en wordt het gebruik van verschillende criteria, zoals geschiktheidseisen en 
gunningscriteria, verder toegelicht.  
 
De handleiding is te zien als een aanvulling op de VNG-handreiking “Aan de slag met duurzaam 
inkopen”, die in 2008 via ledenbrief BAMM/U200801574 Lbr. 08/159 aan alle gemeenten is 
gestuurd. Waar de VNG-handreiking bedoeld is voor iedereen die zowel beleidsmatig als 
uitvoerend betrokken is binnen een gemeente bij duurzaam inkopen, is de handleiding van 
SenterNovem meer gericht op de praktische toepassing van de criteria. 
 
De handleiding van SenterNovem is te downloaden via 
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Handleiding%20Duurzaam%20Inkopen_tcm24-298883.pdf 
 
De handreiking “Aan de slag met duurzaam inkopen” van de VNG is te downloaden via: 
http://www.vng.nl/Documenten/vngdocumenten/2008_lbr/Duurzaam%20inkopen%20www.pdf  
 
Aan de slag blijven met duurzaam inkopen 
In 2008 heeft de VNG het ondersteuningsprogramma ‘Duurzaam Inkopen!’ uitgevoerd om 
gemeenten te ondersteunen bij duurzaam inkopen. In 2008 zijn diverse bijeenkomsten voor zowel 
wethouders, raadsleden als ambtenaren georganiseerd. Daarnaast is er een praktische 
handreiking ontwikkeld  en heeft het congres “Duurzame Gemeenten/ Duurzaam Inkopen” 
plaatsgevonden.  
 
In 2009 willen we voortborduren op de resultaten uit 2008. De focus van de ondersteuning van 
duurzaam inkopen zal daarom komen te liggen bij het op de agenda houden, maar in sommige 
gevallen ook nog krijgen, van duurzaam inkopen en tegelijkertijd de praktische uitvoering/ 
implementatie van duurzaam inkopen verder stimuleren. Dat zal de komende maanden gebeuren 
via onderstaande activiteiten. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden door een subsidieverlening 
van het ministerie van VROM. 
 
Portefeuillehouders en raadsleden 
Raadsleden zijn een belangrijke doelgroep als het gaat om het stellen van kaders en het 
controleren van het college van B&W. De gemeenteraadsverkiezingen in 2010 bieden veel kansen 
voor duurzaam inkopen. Het nieuwe collegeakkoord is een voor de hand liggend document om de 
doelstellingen voor duurzaam inkopen te borgen, als doel op zich of als middel om de 
klimaatdoelstellingen en/ of de millenniumdoelen te halen. Enthousiaste portefeuillehouders zijn 
een voorwaarde voor een succesvolle implementatie binnen de gemeente.  
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Netwerken en praktijkvoorbeelden 
De beste leerschool zijn de gemeenten zelf. Er zit ontzettend veel kennis bij gemeentelijke 
inkopers, inkoopbureaus etc. Om al deze kennis boven tafel te krijgen zal DHV voor de VNG de 
netwerken waar duurzaam inkopen een plek heeft op de agenda de komende maanden in kaart 
gaan brengen. De behoefte aan dit soort netwerken blijkt uit de grote opkomst en reacties van 
ambtenaren bij bijeenkomsten die wij in 2008 voor deze doelgroep georganiseerd hebben. Deze 
inventarisatie zal tegelijkertijd benut worden om praktijkvoorbeelden te verzamelen. 
Inkoopvoorbeelden bij andere gemeenten inspireert. Als iets in de ene gemeente kan, kan het 
vaak ook in de andere. Deze informatie zal daarom op toegankelijke wijze ontsloten worden.  
 
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
In 2008 zijn veel gemeenten bereikt via intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze 
organisaties kopen zelf natuurlijk ook in. In 2009 willen we daarom de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden die lid zijn van de VNG benaderen om duurzaam inkopen ook hier een 
plek te geven in het inkoopproces. 
 
Congres duurzaam inkopen 
Een landelijk congres voor gemeenten over duurzaam inkopen zet duurzaam inkopen landelijk op 
de kaart en geeft gemeenten inzicht in elkaars prestaties. Het congres is een goede gelegenheid 
voor gemeenteambtenaren en –bestuurders om te netwerken en de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van duurzaam inkopen op te kunnen doen. Ook dit jaar zal het congres weer in 
samenwerking met het platform duurzame overheden georganiseerd worden. Het vindt plaats op 
donderdag 19 november 2009 in de Reehorst in Ede, dus noteert u vast die datum in uw agenda! 
 
Website 
De website www.duurzameoverheden.nl is afgelopen jaar online gegaan. Hier krijgt duurzaam 
inkopen een prominente plek. Alle bovenstaande producten zullen hierop aandacht krijgen, maar 
met name de praktijkvoorbeelden.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Kijkt u voor de meest recente 
ontwikkelingen op www.vng.nl. 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven 




