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In 2004 besloot de Tweede Kamer dat de rijksover-

heid in 2010 honderd procent duurzaam moest 

inkopen.1 Voor gemeenten werd het ambitieniveau 

op vijfenzeventig procent gesteld en voor water-

schappen en provincies op vijftig procent.

Volgens onderzoek uit 2011 heeft de overheid haar 

duurzaamheidsdoelstellingen ruimschoots gehaald.2 

Zij had die in 2010 nagenoeg (99,8 procent) gereali-

seerd. De provincies hadden voor 96 procent duur-

zaam ingekocht en overtroffen daarmee hun doel-

stelling ruimschoots. Gemeenten haalden een 

gemiddelde score van 88,8 procent en voldeden 

daarmee ook aan de 75 procentdoelstelling. Vanaf 

2015 moeten alle overheden voor honderd procent 

duurzaam inkopen.

Onderzoek

Bij het invullen van de enquêteformulieren zal een ze-

kere mate van zelfingenomenheid hebben meege-

speeld. De aanbestedende diensten hadden immers 

zelf belang bij een zo hoog mogelijke score op de 

duurzaamheidsladder. Voor de steekproef had 66 pro-

cent van de aangeschreven aanbestedende diensten ge-

reageerd. Maar om een betrouwbaar beeld van de to-

tale populatie te krijgen, hadden de onderzoekers ook 

onderzoek moeten verrichten naar de niet-respons van 

34 procent. Dat is niet gebeurd. Bij een kritische be-

studering van het rapport rijzen ook andere vragen.

In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat nulme-

tingen nooit hebben plaatsgevonden. Voorts beschikt 

de overheid niet over betrouwbare ramingen van haar 

inkoopvolumes.3 Maar er is meer aan de hand met dit 

onderzoek. Het had betrekking op een beperkt aantal 

typen overheidsopdrachten: 52 productgroepen waar-

voor Agentschap NL duurzaamheidscriteria had ont-

wikkeld. Voor dit onderzoek moesten overheidsinstan-

ties 39 vragen beantwoorden, onder meer over borging 

van duurzaam inkopen, toepassing van sociale aspecten 

(inclusief social return) en of aan de voorwaarden op het 

gebied van duurzaamheid was voldaan.

Ondernemers die op aanbestedingen inschreven, 

dienden aan de hand van selectiecriteria aan te tonen 

dat zij duurzaam waren. Gunningscriteria moesten 

zodanig zijn opgesteld, dat aanbesteders konden be-

oordelen of inschrijvers duurzame oplossingen had-

den geoffreerd. Niet gevraagd werd of daadwerkelijk 

was gecontroleerd of inschrijvers aan de gestelde 

duurzaamheidseisen voldeden. Voldoende was, dat 

er duurzaamheidseisen, -voorwaarden en -criteria in 

de aanbestedingsdocumenten stonden vermeld.

Inschrijvers die dat wisten, zullen ter voorkoming van 

uitsluiting al gauw hebben verklaard dat zij aan de ge-

stelde eisen voldeden. Desalniettemin was de vreugde 

bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de 

gepresenteerde onderzoeksresultaten groot. In een pu-

blicatie stond, dat de conclusie duidelijk is: ‘duurzaam 

inkopen is een succes - overheidsinkopers zijn structu-

reel duurzaamheid gaan betrekken bij hun inkopen. 

Of misschien is het beter te zeggen: de eerste stappen 

van duurzaam inkopen zijn een succes gebleken. 

Want een hoog percentage duurzaam inkopen kon 

alleen al behaald worden door de centraal vastgestelde 

minimale duurzaamheidseisen toe te passen.’4

Juridisch kader

Bij duurzaam inkopen is de overheid aan Europese 

aanbestedingsvoorschriften gebonden.5 De grondbe-

ginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling, 

transparantie en proportionaliteit moeten in acht 
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worden genomen. Maar duurzaamheidscriteria die-
nen zich niet alleen binnen deze krijtlijnen af te spe-
len. Ze moeten ook een directe relatie hebben met 
de uitvoering van de opdracht.
In de praktijk blijkt echter, dat aanbesteders het niet 
zo nauw nemen met dit fundamentele voorschrift. 
Zo wordt voor een opdracht voor adviesdiensten nog 
al eens het criterium gehanteerd dat adviseurs per 
openbaar vervoer (of fi ets) moeten reizen. Enige di-
recte inhoudelijke relatie met het verlenen van ad-
viesdiensten ontbreekt hier. Een dergelijk criterium 
is dan ook onrechtmatig. Veel overheden hanteren 
de voorwaarde van social return ter stimulering van 
de werkgelegenheid. Dat is op zichzelf geoorloofd, 
mits bij de uitvoering van de opdracht ook daadwer-
kelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
worden ingezet.6 Daar wil het in de praktijk nog al 
eens aan schorten. Indien achteraf geen inhoud aan 
social return is gegeven, zou er een heraanbesteding 
moeten worden gehouden.7

De reden dat de aanbestedingsvoorschriften stellen 
dat specifi caties, voorwaarden, selectie- en gunnings-
criteria verband moeten houden met het voorwerp 
van de opdracht, is tweeledig. Het criterium zorgt er 
voor dat de aankoop centraal blijft staan in het pro-
ces van besteding van belastinggeld. Hierdoor wordt 
gewaarborgd dat de inkopende overheid een zo goed 
mogelijke aanbieding krijgt en de overheidsmiddelen 
zo effi  ciënt mogelijk worden aangewend. Ten tweede 
moeten situaties worden voorkomen, waarin sommi-
ge ondernemingen uit een bepaald land kunnen 
worden bevoordeeld tegenover ondernemingen uit 
andere lidstaten, zoals bij het voorschrift dat bij de 
levering van producten de door inschrijvers gebruik-
te kantoorgebouwen uitsluitend met zonne-energie 
worden verwarmd. Dit zou een bevoordeling inhou-
den van bedrijven uit lidstaten met bepaalde weers-
omstandigheden die gunstig zijn voor de opwekking 
van zonne-energie.8

Hoe dan wel?

De meeste invloed op duurzaam inkopen kan de 
aanbestedende dienst tijdens de eerste fase van het 
inkoopproces - de voorbereiding - uitoefenen. De 
aanbesteder stelt dan de inkoopbehoefte vast op ba-
sis van wat er werkelijk nodig is, de noodzaak, het 
nut en uitvoerbaarheid. In deze fase kan men ook de 

vraag stellen hoe duurzaam het te leveren product of 
de te verrichten dienst moet zijn. Zo kan een ge-
meente bepalen of een theater duurzaam moet wor-
den ontworpen en gebouwd, energiezuinige straat-
verlichting wordt aangeschaft of drukwerk 
elektronisch wordt verspreid.
Nadat de inkoopbehoefte duidelijk is bepaald, kan 
men aan de slag met het formuleren van specifi ca-
ties, want die vormen de basis voor duurzaam in-
kopen. Men kan het gebruik van bepaalde materi-
alen of grondstoff en voorschrijven of verbieden. 
Zolang dit maar geen discriminerend eff ect heeft, 
waardoor bepaalde leveranciers worden benadeeld 
of bevoordeeld.

Milieukeurmerken kunnen een nuttige inspiratiebron 
zijn voor het opstellen van duurzaamheidsspecifi ca-
ties. Bij het verwijzen naar een keurmerk als techni-
sche specifi catie zal men de gedetailleerde specifi caties 
van het keurmerk moeten gebruiken. Alleen verwijzen 
naar een keurmerk is niet toegestaan. Beschikt de in-
schrijver over een keurmerk voor een bepaald pro-

De eerste stappen van duurzaam inkopen 
zijn een succes gebleken

Luxor, een duurzaam theater in Rotterdam, dat een duurzaamheids-
convenant heeft ondertekend
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duct, dan vormt dat het bewijs dat aan de gestelde mi-

lieuspecificaties wordt voldaan. De aanbestedende 

dienst moet ook elk ander passend bewijsmiddel aan-

vaarden, zoals een technisch dossier van de fabrikant 

of een testverslag van een erkende organisatie, aldus 

het EU Hof in de Noord-Hollandse koffiezaak.9

Onderbelicht is vaak dat via functionele specifica-

ties duurzaamheid kan worden bevorderd. Functi-

onele specificaties beschrijven wat de te leveren 

prestatie moet zijn, bijvoorbeeld in termen van 

kwaliteit, beschikbaarheid, innovatie of duurzaam-

heid. De aanbestedende dienst kan zo marktpartij-

en uitdagen duurzame(re) oplossingen te ontwik-

kelen.

Beperkte mogelijkheden

De mogelijkheden om na de specificatiefase duur-

zaamheidseisen te stellen, zijn afhankelijk van de 

duurzaamheidspecificaties in het programma van 

 eisen. Duurzaamheidspecificaties zijn het vertrek-

punt - verband houden met het voorwerp van de 

 opdracht - voor het opstellen van selectiecriteria 

op het gebied van bijvoorbeeld aantoonbare erva-

ring met duurzaamheid of duurzaamheidsborging.

Als de gemeente voor een duurzaam ontwerp van 

een theater heeft gekozen, kan zij als selectiecrite- 

rium kerncompetenties bij het duurzaam ontwerpen 

opstellen. Via gunningscriteria kan de aanbesteder 

beoordelen of de te leveren producten of de te ver-

richten diensten duurzaam zijn.

Een voorbeeld uit de rechtspraktijk bij de toepassing 

van duurzaamheid als gunningscriterium staat in het 

arrest van het EU Hof over de aanschaf van autobus-

sen.10 Als gunningscriteria had de stad Helsinki het 

niveau van stikstofmonoxide-uitstoot en het geluids-

niveau gehanteerd. Het EU Hof oordeelde dat beide 

criteria een directe relatie hadden met de voorwaar-

den waaronder de stadsbuslijn moest worden geëx-

ploiteerd en dus geoorloofd waren.

Besluit

Wil de overheid duurzaam inkopen, dan zal zij zich 

bij het vaststellen van haar duurzaamheidsbeleid 

moeten verdiepen in de uitvoeringsproblematiek. Zij 

zal in kaart moeten brengen welke productgroepen 

zich voor duurzaamheid lenen. Willen duurzaam-

heidsresultaten geloofwaardig zijn, dan zal men per 

productgroep de volumes moeten vaststellen en nul-

metingen moeten verrichten. Daartoe is het nodig 

duurzaamheidseisen vast te stellen.

Tijdens de uitvoering van de opdracht moet toezicht 

worden uitgeoefend. Als dat er niet is, dan bepalen 

ondernemers uiteindelijk in hoge mate zelf wat 

duurzaamheid inhoudt. De inkopende overheid 

moet zich vooral realiseren dat Europese aanbeste-

dingsvoorschriften niet als een lastige bijkomstigheid 

terzijde kunnen worden geschoven. 

Tijdens de uitvoering van de opdracht moet 
toezicht worden uitgeoefend

9  Zaak C-368/10 van 10 mei 2012 (Noord-Hollandse koffie).
10  Zaak C-513/99 van 17 september 2002 (Concordia bus) , Jurispr. 2002, p. I-7725.

Herman van Roijen drukt stempel

Hij speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in het (politieke) verzet. Hij trad daarna als diplomaat in de 

voetsporen van zijn vader en werd topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Hij was als minister aanvankelijk plaatsvervanger 

van Van Kleffens en korte tijd later diens opvolger. Na zijn ministerschap werd hij ambassadeur in Canada, de Verenigde 

Staten en Groot-Brittannië. Het is duidelijk: dr. Herman van Roijen bouwde een grote staat van dienst op. Gedurende zijn 

veertigjarige loopbaan heeft hij in de jaren 1930-1970 mede zijn stempel op de Nederlandse buitenlandse politiek gedrukt.

Over deze invloedrijke diplomaat schreven de historici Rimko van der Maar en Hans Meijer de biografie Herman van  

Roijen (1905-1991). Een diplomaat van klasse (Boom). Daarin komen allerlei wapenfeiten aan de orde. Enkele daarvan zijn opvallend. Tweemaal had Van Roijen een 

beslissende invloed op de (inter)nationale geschiedenis. Hij vertegenwoordigde Nederland na de Tweede Politionele Actie in de Veiligheidsraad en leidde vervol-

gens de besprekingen met de Republiek Indonesië, die op 7 mei 1949 tot het zo moeizame Indonesische dekolonisatieproces leidden, de opmaat naar de Indone-

sische onafhankelijkheid. Dertien jaar later beslechtte hij het Nieuw-Guineavraagstuk, waarbij hij zich keerde tegen het beleid van minister van Buitenlandse Za-

ken, Joseph Luns. Op de foto vergezelt Van Roijen prins Bernhard bij diens bezoek aan president Eisenhower op 20 mei 1958.
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