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Doel 

 
24 p. instructiedocument  

 
 

1) Duurzaam aankoopbeleid te implementeren bij de federale overheid, 

 

2) De integratie van sociale clausules te bevorderen, 

 

3) Overheidsopdrachten toegankelijker maken voor kleine en 

middelgrote ondernemingen 
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          Basisconcepten in de omzendbrief 
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Basisconcepten 

Zijn duurzame aankopen verplicht? 
• Verplicht voor wie? 

• Wat betekent ‘verplicht’ 

 

Wat is een duurzame overheidsopdracht? 

 

Hoe werkt een duurzame overheidsopdracht in praktijk? 

 

Monitoring 

 

Actuele werkzaamheden 
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Verplicht: voor wie? 

Afdeling 3: Toepassingsgebied van de omzendbrief: 
 

• 3.1 Personeel toepassingsgebied (Wet 22 mei 2003, art. 2, 1° tot 4°) 

 

> Alle federale overheidsdiensten (FOD’s, POD’s, Ministerie van Defensie) 

 

> Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (vb. FEDOREST, SELOR, 

MUNTFONDS, KMI, KBB, …); 

 

> Administratieve openbare instellingen (vb. FAVV (A), NGI (B), FANC (C), OI van Sociale 

Zekerheid categorie D, …) 

 

> Staatsbedrijven (NMBS Holding, NMBS, Infrabel, bPost) 

 

 

> Toepassing aangeraden voor sectoren water, energie, vervoer en postdiensten 
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Verplicht: voor wie? 

 
 
 
Verschillende diensten = verschillende structuren 

 

                     Noodzaak tot verplichtingen / richtlijnen op                         

                          organisatorisch niveau 
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Basisconcepten 

Zijn duurzame aankopen verplicht? 
• Verplicht voor wie? 

• Wat betekent ‘verplicht’ 

 

Wat is een duurzame overheidsopdracht? 

 

Hoe werkt een duurzame overheidsopdracht in praktijk? 

 

Monitoring 

 

Actuele werkzaamheden 
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Wat betekent ‘verplicht’ 

Niet: 
• Ontwikkelen en publicatie van criteria; 

• Wetgeving over het verplicht gebruik van die criteria in 

opdrachtdocumenten; 

 
In de omzendbrief van 16 mei 2014: 
• (1) Rekening houden met actuele regelgeving rond DOO; 

• (2) Voorbereidende fase; 

• (3) Verplichtingen m.b.t. motivatie: de rol van de interne 

controlediensten; 

• (4) Informeren van de markt 

• (5) Verplichtingen rond interne procedures 

• (6) Rapportering 

• Wat met de inhoud / de criteria? 
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Verplicht (1): Regelgevend kader 

Afdeling 2: Regelgevend kader 

 

• M.b.t. de wetgeving overheidsopdrachten 

> Zie ook www.16procurement.be 

 

• M.b.t. regelgeving duurzame overheidsopdrachten 

> Richtlijn 2012/27/EU energie-efficientie 

> Art 7bis grondwet 

> KB 20/12/2010 schone en energiezuinige wegvoertuigen 

> Omzendbrief van 18 november 2005 duurzaam geëxploteerd hout 

> Omzendbrief 307quinquies personenwagens 

 

• M.b.t. interne werking fed. opverheid rond duurzame ontwikkeling 

> Wet 5 mei 1997 coordinatie DO beleid 

> KB 22 september 2004 cellen DO 
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Verplicht (1): Regelgevend kader 

Federale departementen 

    Cellen DO 

EMAS netwerk 

Netwerk voor aankopers 

. . . 

Interdepartementale 
Commissie voor 

Duurzame Ontwikkeling 

WG1 WG2 



Verplichting (2): Voorbereidende fase 

 
 
 
A) verplichting m.b.t. behoefteonderzoek 

 
B) verplichting m.b.t. marktonderzoek 
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Verplichting(3): motivering 

Materieel toepassingsgebied: duurzame ontwikkeling (hoofdstuk 2) 

 
Duurzame Ontwikkeling opnemen in OO: 

• Wat?: zie hoofdstuk II 

• Leveringen en diensten (verplicht) 

• Werken (aanbevolen) 

 

Motiveringsplicht bij adviesvraag aan Inspectie van Financiën en 

Regeringscommissaris 

• Opdrachten > 85.000 eur (incl BTW) 

• Aan- of afwezigheid van duurzame ontwikkeling motiveren 
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Verplichting (3):motivering 

3.2.2 Materieel toepassingsgebied: sociale clausules (hoofdstuk 3) 

 

Wenselijkheid nagaan voor opname sociale clausules 

• Alle leveringen, diensten, werken 

 

Verplichting opname sociale clausules voor bouw- en renovatiewerken: 

• Drempel 1.500.000 eur (incl. btw) 

 

Motiveringsplicht bij adviesvraag aan Inspectie van Financiën en 

Regeringscommissaris 

• Opdrachten > 85.000 eur (incl btw) leveringen en diensten 

• Opdrachten > 1.200.000 (incl. btw) werken 

• Aan- of afwezigheid van sociale clausules motiveren 
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Verplichting (3): motivering 

3.2.3. Materieel toepassingsgebied: kmo (hoofdstuk 3) 

Alle bedragen 

Leveringen, diensten, werken 

 

3.2.4. Omzendbrief is niet van toepassing op 

 

Wet 13 augustus 2011, art. 15. (overheidsopdrachten die worden geplaatst op defensie- en veiligheidsgebied) 

1° de levering van militair materiaal, inclusief onderdelen, componenten en/of assemblagedelen; 

2° de levering van gevoelig materiaal, inclusief onderdelen, componenten en/of assemblagedelen; 

3° werken, leveringen en diensten die rechtstreeks met het onder 1° en 2° genoemde materiaal verband 

houden, voor alle fasen van de levenscyclus ervan; 

4° werken en diensten voor specifiek militaire doeleinden of gevoelige werken en gevoelige diensten.” 
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Verplicht (3): Motivering 
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                Overheidsopdracht 

Gebruikelijk aankoopproces 

 Interne controlediensten 

 

Motiveren waarom overwegingen 

rond duurzame ontwikkeling WEL 

of NIET werden opgenomen 

 



Verplicht (4): de markt inlichten 

 

Afdeling 2: Formulering voorwerp van opdracht 

 

• Standaardclausule in opdrachtdocumenten: 

“Alle federale aanbestedende instanties als bedoeld in artikel 2, (1° tot 4°), van de wet van 22 mei 2003 

houdende de organisatie van de begroting en de compatibiliteit van de federale Staat dienen de omzendbrief 

van 16 mei 2014 na te leven. In het kader van deze overheidsopdracht is dus maximaal rekening gehouden 

met duurzame ontwikkeling en met de mogelijkheden inzake socio-professionele inschakeling van personen 

die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt bij het bepalen van het voorwerp, de criteria en de 

voorwaarden van de opdracht.” 

 

• Omschrijving rond duurzame aspecten opnemen in het voorwerp van opdracht 

(titel) 
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Verplicht (5): Interne procedures en 
richtlijnen 

 

• Diensten die vallen onder de EMAS-verplichting 

> Opmaak interne richtlijnen en procedures 

> Deadline 31 december 2014 

  

• Diensten die niet vallen onder de EMAS-verplichting 

> Goedkeuring interne richtlijnen en procedures door directiecomité 

> Deadline 31 december 2014 
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Verplicht (6): Rapportering 

 
M.b.t. afzonderlijke overheidsopdrachten die binnen het 

materieel toepassingsgebied vallen; 

 

M.b.t. de implementatie van de omzendbrief; 
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Basisconcepten 

Zijn duurzame aankopen verplicht? 
• Verplicht voor wie? 

• Wat betekent ‘verplicht’ 

 

Wat is een duurzame overheidsopdracht?: de inhoud 

 

Hoe werkt een duurzame overheidsopdracht in praktijk? 

 

Monitoring 

 

Actuele werkzaamheden 
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Duurzame overheidsopdracht 

Marktonderzoek: welke milieuoverwegingen onderzoeken? 

 

• Gids voor duurzame aankopen: gevalideerde fiches door beroepsfederaties 

• Andere milieucriteria op basis van volgende indicatoren: 

> Toxische stoffen 

> Luchtkwaliteit 

> Waterkwaliteit en –verbruik 

> Bodemkwaliteit 

> (geur-, licht-, geluids)hinder 

> Biodiversiteit 

> Ruimtegebruik 

> Mobiliteit 

> andere 
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Duurzame overheidsopdracht 

Marktonderzoek: welke sociale overwegingen onderzoeken? 

 

• Sociale wetgeving 

• Gelijke kansen en culturele diversiteit 

• Toegankelijkheid voor personen met een handicap 

• Inschakelen minder gekwalificeerde doelgroepen en werklozen 

• Conventies Internationale Arbeidsorganisatie en mensenrechten 

• Aanvaardbare lonen (IAO n° 94) 

• Duurzame en eerlijke handel 

• Productieprocessen in de hele levenscyclus 

• Deelname beschutte werkplaatsen en sociale inschakelingsondernemingen: apart 

hoofdstuk 

• Opleiding, veiligheidsinstructies,… 

• Enz. 
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Duurzame overheidsopdracht 

Marktonderzoek: welke economische overwegingen onderzoeken? 

 

• Duurzame innovatieve oplossingen (efficiëntie) 

• Kostenoptimalisatie (bijvoorbeeld huur, leasing onderzoeken) 

• Levenscycluskost (definitie Raad van State nr. 216.962 van 20 december 2011:  zaak 

Zodiac International tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 

landsverdediging) 

• Maatregelen voor kmo (zie verder hoofdstuk 4) 
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Duurzame overheidsopdracht 

www.gidsvoorduurzameaankopen.be 
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http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/


Duurzame overheidsopdracht 
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Duurzame overheidsopdracht 

Juridische mogelijkheden: 

 
Voorwerp van opdracht 

Uitsluitingsgronden 

Kwalitatieve selectiecriteria 

Technische specificaties 

Gunningscriteria 

Uitvoeringsvoorwaarden 

Bekendmaking 

28 -   



Basisconcepten 

Zijn duurzame aankopen verplicht? 
• Verplicht voor wie? 

• Wat betekent ‘verplicht’ 

 

Wat is een duurzame overheidsopdracht?: de inhoud 

 

Hoe werkt een duurzame overheidsopdracht in praktijk? 

 

Monitoring 

 

Actuele werkzaamheden 
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In praktijk 

Voorbereidende fase en beoordeling 

 

a) Behoefteanalyse  

 

• prioriteiten binnen de diensten (beheersovereenkomsten, beleidsnota’s, beheersplannen,…) 

onderzoeken 

• bestaande voorraden, hergebruik,… onderzoeken 

• mogelijkheden bij andere federale diensten of opdrachtencentrales 

• redelijke prijs 

 

 →     Adviesvraag Inspectie Financiën of Regeringscommissaris 
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In praktijk 

Voorbereidende fase en beoordeling 

 

b) Marktverkenning  

 

- actief: (bedrijfsbezoek, internet, brochures) 

- passief (tijdschriften, F58 op e-notification,…) 

- voorafgaande informatiesessies 

- garantie op mededinging 
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In praktijk 

Rol van de Cel Duurzame Ontwikkeling (KB 22 september 2004) 

 

• Adviesrol bij:  

> Interne organisatie 

> Systematische screening van duurzame overheidsopdrachten: 

Cel DO en aankoopverantwoordelijken onderzoeken: 

» de behoefteanalyse 

» het marktonderzoek 

» DO in de verschillende fasen van de overheidsopdracht 

                          

  →   ondersteuning: controlelijst uit bijlage 1 

 

• Overige diensten (buiten toepassingsgebied van KB van 22 september 2004 en dus zonder 

cel Duurzame Ontwikkeling):  

  →   voorzien van structurele interne organisatie rond duurzame overheidsopdrachten 
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In praktijk 
 

 

Behoefteanalyse en marktverkenning: praktische organisatie  

 

- via controlelijst volgens bijlage 1  

- bijlage 1 ter beschikking voor: 

 

- cel duurzame ontwikkeling 

- Inspectie van Financiën of Regeringscommissaris 

- Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling 
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In praktijk 

Bijlage 1: 
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In praktijk 

Bijlage 1: 
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Basisconcepten 

Zijn duurzame aankopen verplicht? 
• Verplicht voor wie? 

• Wat betekent ‘verplicht’ 

 

Wat is een duurzame overheidsopdracht?: de inhoud 

 

Hoe werkt een duurzame overheidsopdracht in praktijk? 

 

Rapportering 

 

Actuele werkzaamheden 
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Rapportering 

Federale departementen 

    Cellen DO 

EMAS netwerk 

Netwerk voor aankopers 

. . . 

Interdepartementale 
Commissie voor 

Duurzame Ontwikkeling 

WG1 WG2 



Rapportering 

 

Rapportering door FOD’s, POD’s, Ministerie van Landsverdediging 

 

• Rapportering volgens de wet van 5 mei 1997: jaarlijks op 31 januari opmaak van verslag 

via cel duurzame ontwikkeling (dus per departament): 

• Minimale inhoud van het verslag: 

> Verwijzing naar geplaatste opdrachten van afgelopen jaar en naar de opdrachten in voorbereiding 

> Bijlage 3 (zie verder) 

> Controlelijsten volgens bijlage 1 

> Samenvatting van de adviesaanvragen aan Inspectie van Financiën en Regeringscommissarissen 

• Bestemming van het verslag: 

> Federale regeringsleden, wetgevende Kamers en FRDO 

> Nationale Arbeidsraad, Centrale Raad Bedrijfsleven, Nationale Hoge Raad voor Personen met Handicap 
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Rapportering 

Ter herinnering:  bijlage 1: 
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Rapportering 

Ter herinnering: bijlage 1 
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Rapportering 

Bijlage 3 
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Rapportering 

+ Rapportering door ICDO: 

• over de naleving van de omzendbrief 

• adviesvraag bij arbeidsbemiddelingsdiensten of aanverwante diensten (VDAB, 

ACTIRIS, FOREM, …) 

• adviesvraag bij Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap 

 

 

+ Onderzoek naleving omzendbrief: 

• door minister bevoegd voor duurzame ontwikkeling 

• door minister bevoegd voor sociale zaken 

• vóór 21 mei 2017 
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Rapportering 

Voor andere diensten dan FOD’s en POD’s 

 

• Geen bepalingen voor coördinatie in de omzendbrief 

 

• Geen bepalingen voor evaluatie en opvolging in de omzendbrief 
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Rapportering 

Ter info: rapportering buiten de context van de omzendbrief: FEDCOM 

 

• boekhoudsoftware federale overheid 

 

• Sinds 30 maart 2014, rapportering over duurzame ontwikkeling voor leveringen, diensten, 

werken, subsidies en overige uitgaven 

 

• Voorlopig criterium duurzame ontwikkeling: www.gidsvoorduurzameaankopen.be 

 

• Criteria worden verder verfijnd in de toekomst 
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http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/


 
 
 
 
 
Hoofdstuk II: Duurzame ontwikkeling 
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Hoofdstuk III: Sociale clausules 
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Hoofdstuk IV: Maatregelen kmo 
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Dank u 

 
 

Info: 
 
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 

Hertogstraat 4 

1000 Brussel 

02/501.04.67 

 

Jo.Versteven@FIDO.fed.be & Hamida.Idrissi@FIDO.fed.be 
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