Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Menukaart

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een manier om gewenste maatschappelijke
duurzaamheidsontwikkelingen te stimuleren via inkoop. De belangrijkste toegepaste vormen zijn;
Social Return, Milieuvriendelijk inkopen, Circulair inkopen, Innovatie, Innovatief inkopen,
Internationale sociale voorwaarden, Biobased inkopen.
Samen met jou kunnen wij deze ambities realiseren! Hoe je dit precies doet, wordt duidelijk tijdens
het inkoopproces met UBR|HIS. Meer achtergrondinformatie vind je op www.PIANOo.nl onder MVIthema’s en Innovatiegericht inkopen.
Dit geldt voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsgrens.

Aandachtsgebieden departementen
Rijkskaders
Social Return

Toelichting
Het doel van Social Return is om
mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt (weer) actief te krijgen
op die arbeidsmarkt.
Bijvoorbeeld door bij de uitvoering
van de opdracht extra
arbeidsplaatsen te creëren voor
mensen met een beperking. Dit kan
ook indirect door in te kopen via
sociaal ondernemers of het aanbieden
van ontwikkeltrajecten aan de SRdoelgroep.

Wanneer toepassen?
Bij aanbesteding van een dienst (en
werk (constructie/bouw))
Alle werk of dienst gerelateerde
aanbestedingen met een
opdrachtwaarde boven de Europese
aanbestedingsgrens en een looptijd van
tenminste 6 maanden.
Het ministerie van BZK heeft bij
toepassing van Social Return de
voorkeur voor mensen uit de Wet
banenafspraak.

Nadere toelichting & voorbeelden
Innovatiegericht
inkopen
&
Innovatief
inkopen

Het verschil tussen een regulier
inkoopproces en een
innovatiegerichte aanbesteding zit
vooral in de vraagformulering en de
wijze waarop je contact met de markt
hebt.
Innovatiegericht inkopen is vooral
succesvol als de overheid in deze
markt een dominante opdrachtgever
is. En als zij het overgrote deel van
de opdrachten aan de bedrijven actief
in deze markt geeft.
Bij innovatief inkopen gaat het om
het innovatief inrichten van het
inkoopproces.
Nadere toelichting & voorbeelden

Bij alle aanbestedingen
De overheid kan de markt stimuleren
om met innovatieve en unieke nieuwe
oplossingen te komen om zo haar
publieke taken beter uit te voeren. Deze
innovatieve oplossingen richten zich
vaak op het goedkoper, duurzamer,
sneller, betrouwbaarder of veiliger
uitvoeren van publieke taken.
Innovatiegericht inkopen en innovatief
inkopen kan samengaan, maar kun je
ook los van elkaar toepassen.
Er wordt dan vaak een marktconsultatie
uitgevoerd.
Voorbeeld: Start up in Residence

Aandachtsgebieden Shared serviceorganisaties en Agentschappen
Rijkskaders
Circulair
inkopen

Toelichting
Door producten en materialen beter en
hoogwaardiger herbruikbaar te maken,
voorkom je verspilling van grondstoffen.

Wanneer toepassen?
Bij aanbesteding van leveringen
(producten) en werken
(constructie/bouw)

Bij circulair inkopen borgt de inkopende
partij dat de producten of materialen aan
het einde van de levens- of gebruiksduur
weer optimaal in een nieuwe cyclus
komen.

Denk aan;
•
Circulaire renovatie,
•
ICT-hardware en datacenters,
circulair textiel,
•
Circulaire bouwmaterialen,
•
Houtbouw/houtrenovatie,
•
Circulaire nieuwbouw
woningen,
•
Zero-emissie bouwmaterieel,
•
Mobiliteit of
•
CO2-arm beton.

Nadere toelichting & voorbeelden
Zie ook Wegwijzer Circulair inkopen

Milieuvriendelijk
Inkopen

Soms is het mogelijk te kiezen voor
producten die milieuvriendelijk
geproduceerd zijn, lang meegaan en
gemakkelijk herbruikbaar zijn. Op die
manier bespaar je in veel gevallen kosten
en draag je via de inkoop bij aan een
beter milieu.
Milieuvriendelijk inkopen heeft bij een
aantal productgroepen (automatisering
en telecom, grond-, weg- en waterbouw,
kantoorgebouwen, energie,
kantoorfaciliteiten en diensten, transport
en vervoer) minimale eisen. Deze
productgroepen kennen namelijk een
aanzienlijke milieu-impact.

Bij aanbesteding van leveringen
(producten)
Productgroepen met minimale eisen:
•
Automatisering en telecom,
•
Kantoorfaciliteiten en
diensten,
•
Transport en vervoer,
grond-, weg- en waterbouw,
•
Kantoorgebouwen
•
Energie.
Criteria vind je terug op: MVI-criteria.

Valt de opdracht buiten deze
productgroepen? Voorkomen of
minimaliseren van een negatieve impact
op het milieu is dan nog steeds mogelijk.
Net als een positieve bijdrage aan het
milieu leveren.
Internationale
sociale
voorwaarden

De internationale sociale voorwaarden
(ISV) richten zich op het bevorderen van
de internationale arbeidsnormen. Denk
aan het tegengaan van dwangarbeid,
slavernij, kinderarbeid en discriminatie.
Het toepassen van deze voorwaarden bij
grote opdrachten voor leveringen,
diensten en werken draagt bij aan het
uitbannen van zulke misstanden in de
inkoopketen.
Tijdens de uitvoering van het contract is
het belangrijk de gemaakte afspraken na
te komen. Maak signalen uit de markt
bespreekbaar en werk samen met de
leverancier aan een oplossing.
Nadere toelichting & voorbeelden

Bij aanbesteding van leveringen
(producten)
Je past ISV verplicht toe bij de tien
risico categorieën boven de Europese
aanbestedingsgrens.
Het gaat in alle gevallen om
categoriemanagement onderwerpen.
In dit geval kopen we als Rijk
gezamenlijk in en ziet de
inkoopcategorie toe op naleving.

Biobased
inkopen

Met ‘biobased’ bedoelen we materialen
van hernieuwbare grondstoffen zoals
zetmeel, suiker, cellulose, melkzuur,
eiwitten of via micro-organismen. Nu
komen deze meestal nog uit mais, biet,
suikerriet, hout, aardappel, tapiocawortel
of bijv. castornoten. In de toekomst
komen deze vooral van restmaterialen en
afvalstromen. De term ‘hernieuwbaar’
betekent over het algemeen een termijn
binnen 10 jaar. Biobased plastics zijn
meestal composteerbaar of recyclebaar.
Onder biobased verpakkingsmaterialen
vallen materialen als papier, karton en
hout en daarnaast de veel nieuwere
biobased kunststoffen. We concentreren
ons vooral op deze laatste groep omdat
hierin de meeste ontwikkelingen en
innovaties plaatsvinden.

Bij aanbesteding van leveringen
(producten)
Wil je de markt aansporen om
biobased producten te leveren of toe
te passen? Je hebt dan verschillende
mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld
eisen dat er een aandeel biobased
producten worden geleverd of dat er
een aandeel biobased grondstoffen in
de producten zitten.
Ook kun je gunningscriteria opnemen
waar biobased producten goed
scoren. Denk aan lagere
levensduurkosten, lagere CO2emissies of een goede biologische
afbreekbaarheid.

Meer informatie
Heb je vragen?
neem contact op met UBR|HIS: contactUBR.HIS@rijksoverheid.nl, graag onder vermelding van MVI
menukaart.

