
Duurzaam Inkopen 

Wiana Partakusuma, 
directeur 

Interdepartementale 
Programmadirectie Duurzaam Inkopen 

Bijeenkomst Nationale Staalbouwdag,  
14 oktober 2010 



Wat is duurzaam inkopen? 
  Het toepassen van milieu- en sociale aspecten 

in elke fase van het inkoopproces zodat het 
geleverde aan deze aspecten voldoet. 

Waarom duurzaam inkopen? 

  Het doel van duurzaam inkopen is de verduurzaming van 
produceren en consumeren: 
De Rijksoverheid stimuleert samen met de medeoverheden de 
markt voor duurzame producten en diensten door zelf het goede 
voorbeeld te geven en duurzame producten en diensten in te 
kopen. 



Duurzaam inkopen, hoe doen we dat?  
  1e ronde: duurzaamheidcriteria opgesteld voor 45  

productgroepen door AgentschapNL met consultatie  
van stakeholders/marktpartijen   

   

  2e ronde (nu):  
- duurzaamheidcriteria worden geactualiseerd door werkgroep met 
stakeholders/marktpartijen, AgentschapNL faciliteert 
- Ook verder stimuleren innovatie: actualisatie, toekomstgerichte 
criteria, ‘FME projecten’/opschalingsprojecten en innovatiegerichte 
projecten 

  Door toepassing van de criteria vergroot de vraag naar, en het 
marktaandeel van, duurzame producten en diensten 

  Ambities overheden  100% in 2015, Rijksoverheid dit jaar 100% 



Ook meedenken Metaalbouwsector 
•  Toezeggingen minister AO 11/2/10: overleggen over 

onjuistheden (slordigheden) in inkoopcriteria voor kantoren 
nieuwbouw en renovatie, en kosten  

•  Met de sector afspraken gemaakt over : 
  het harmonisatietraject data, bepalingsmethode, instrumenten 
  de vergelijkbaarheid van de criteria 
  ruimte voor innovatie 

•  Met sector afspraken gemaakt dat juiste percentages gerecycled 
metaal in database zullen komen 
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Successen van duurzaam inkopen 

  Bijna alle individuele overheden hebben de deelnameverklaring 
Duurzaam Inkopen ondertekend 

  In 2007/2008 kochten de overheden al voor ruim 40% duurzaam 
in, volgens de resultaten van de Monitor Duurzaam Inkopen ‘08 

  Andere partijen sluiten zich aan bij het voorbeeld van de 
overheid: convenanten met onderwijssectoren, in 
gesprek met UMC’s, politie, brandweer 

  Bedrijfsleven reageert: bijv. De Groene Zaak 

  Recent voorbeeld productgroep ‘huur en aankoop  
gebouwen’: duidelijke verschuiving op kantorenmarkt 



Uitdagingen overheden voor de toekomst 

  Draagvlak behouden 
  Groeiend ambitie niveau 
  Verslaglegging en verantwoording 
  Gedragsverandering/cultuuromslag: niet korte termijn denken: 

duurzaamheid levert op (geluk, gezond milieu, geld) 
  Voorbeeldrol  



Bedankt! 

www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen 
www.vrom.nl/duurzaaminkopen 
www.mvonederland.nl 
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