DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN IN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Ook overheden dienen het goede voorbeeld te tonen en hun steentje bij te dragen aan duurzame
ontwikkeling. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de openbare administraties eveneens
aangemoedigd om de stap naar duurzame aankopen te zetten.

1. WETGEVING
De eerste rondzendbrief inzake duurzame overheidsopdrachten was de rondzendbrief van 8 juli 1993 ;
de rondzendbrief « Eco-consumptie en afvalbeheer in de gewestelijke openbare besturen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest », waarbij de aankoop van milieuvriendelijke papier, niet-gevaarlijk afval
en schadelijke stoffen centraal stond.
De Brusselse regering keurde op 5 februari 2009 de rondzendbrief inzake de opname van milieu- en
duurzame ontwikkelingscriteria in overheidsopdrachten voor leveringen en diensten goed, die de
ministeriële rondzendbrief van 8 juli 1993 inzake Eco-consumptie en afvalbeheer in de gewestelijke
openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt.
Dit initiatief vervolledigt de rondzendbrief ter attentie van de Burgemeesters en de Schepenen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ondertekend door Charles Picqué (Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, MB 2008-04-15, Rondzendbrief inzake duurzame overheidsaankopen in de
gemeenten, aan de Mevrouwen en Mijnheren de Burgemeesters en Schepenen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest).
Æ De Brusselse ION’s (Instituten van Openbaar Nut) zijn verplicht door de rondzendbrief van 5 februari
2009 om een beleid van duurzame aankopen te volgen, voor de overheidsopdrachten van diensten en
leveringen.
Æ De Brusselse gemeenten worden uitgenodigd om mee te stappen in de dynamiek van deze
rondzendbrief, maar zij zijn op hun beurt verplicht de rondzendbrief van 15 april 2008 te volgen en
duurzame clausules op te nemen in hun overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.
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2. BEGELEIDING VAN DE BRUSSELSE ADMINISTRATIES
In dit kader werden er een aantal hulpmiddelen ontwikkeld door Leefmilieu Brussel vanaf 2009 om de
geadresseerden van de rondzendbrief te begeleiden in het opstarten van een duurzaam aankoopbeleid.
2.1 HELP-DESK
Leefmilieu Brussel startte sinds 2009 met een help-desk voor alle Brusselse ambtenaren, die vragen
hebben in verband met het opnemen van ecologische criteria in hun lastenboeken. Een specialist inzake
groene overheidsopdrachten leest het lastenboek kosteloos na voor de ecologische criteria of
milieuclausules. Ook andere vragen in verband met ecologische criteria kunnen worden gesteld aan de
help-desk, via greenprocurement@ibgebim.be.
2.2. VORMINGEN DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN

In 2009 werden er reeds 5 thematische vormingen georganiseerd door Leefmilieu Brussel. Ook in 2010
zullen er opnieuw vormingen rond duurzame overheidsopdrachten worden georganiseerd (vanaf
september 2010). Deze vormingen moeten de ambtenaren in staat stellen om concreet aan de slag te
gaan bij het schrijven van milieuclausules in hun lastenboeken voor de aankopen van goederen en
diensten. Voor de exacte data en het programma kan u de website van Leefmilieu Brussel raadplegen
(www.leefmilieubrussel.be Æ professionelen Æ seminaries en opleidingen)
2.3. HULPMIDDELEN OP DE WEPAGINA’S DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN
LEEFMILIEU BRUSSEL
Leefmilieu Brussel ontwikkelde verschillende hulpmiddelen zoals voorbeeld-lastenboeken voor
verschillende productgroepen, technische gidsen voor het opmaken van duurzame criteria voor
lastenboeken, enz… . Al deze hulpmiddelen zijn terug te vinden in de “toolbox” op de webpagina’s
duurzame overheidsopdrachten van Leefmilieu Brussel (www.leefmilieubrussel.be Æ professionelen Æ
publieke sector Æ duurzame overheidsopdrachten Æ toolbox). Ook links naar andere hulpmiddelen
(federale gids duurzame aankopen, milieukoopwijzer, Europees handboek groene overheidsopdrachten,
…) kan u hier terugvinden.
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3. VOORDELEN VOOR ADMINISTRATIES

3.1. BESPARING UITSTOOT BROEIKASGASSEN
Administraties kunnen een concrete daad stellen en hun steentje bijdragen tot duurzame ontwikkeling en
de besparing van de uitstoot van broeikasgassen die zorgen voor de opwarming van de aarde, door het
voeren van een duurzaam aankoopbeleid. Een voorbeeld: indien alle publieke overheden van de
Europese Unie groene elektriciteit zouden aankopen in plaats van conventionele elektriciteit, zou er een
equivalent van 61 miljoen ton CO2 per jaar worden uitgespaard! Dit is 18% van de Europese Kyoto
doelstellingen.

3.2. FINANCIËLE BESPARINGEN
Een administratie die een duurzaam aankoopbeleid uitvoert, kan hier ook een financieel voordeel
uithalen. In tegenstelling tot wat velen misschien denken, kan duurzaam aankopen uiteindelijk goedkoper
uitkomen. Indien we naar de kost van het product tijdens de hele levenscyclus kijken, en niet enkel naar
de aankoopprijs, zien we bijvoorbeeld vaak dat ecologische producten goedkoper zijn in het gebruik
(denk maar aan energiezuinige computers bijvoorbeeld, die misschien duurder zijn bij de aankoop, maar
die in hun gebruik zuiniger zijn en uiteindelijk dus goedkoper).
Ook het houden van een behoefte-analyse heeft financiële gevolgen: indien men eerst op zoek gaat naar
producten die kunnen worden hergebruikt of herstel bv., in plaats van iets nieuw aan te kopen, kan men
ook besparen.

3.3. MARKT OF AANBOD VAN ECOLOGISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN BEÏNVLOEDEN
Publieke overheden of administraties kunnen door hun aankopen het aanbod en de markt van
ecologische diensten en producten positief beïnvloeden. Hoe meer vraag er zal zijn, hoe meer aanbod er
zal groeien en hoe meer bedrijven op de kar zullen springen van het produceren van milieuvriendelijke
producten en diensten.

3.4. VOORBEELDROL NAAR BURGERS TOE EN HET IMAGO
De overheid dient een voorbeeldrol te spelen naar haar burgers toe, door het voeren van een ambitieus
duurzaam aankoopbeleid, kan de administratie zich een “groen” imago aanmeten.

3.5. VOORDEEL WELZIJN GEBRUIKERS
Er is een reëel voordeel voor het welzijn en de gezondheid van de gebruikers verbonden aan
milieuvriendelijke aankopen. Voorbeelden hiervan zijn milieuvriendelijke verven en kuis- en
onderhoudsproducten, duurzame voeding, …
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3.6. SPECIFIEK VOOR GEMEETELIJKE ADMINISTRATIES
-

onderdeel van globale politiek DO / LA21

Een duurzaam aankoopbeleid maakt integraal deel uit van een globaal beleid van duurzame ontwikkeling
en een lokale Agenda 21 van gemeentelijke administraties.

- ook voor gemeentelijke scholen, crèches, ..
De gemeenten die ook verantwoordelijk zijn voor de aankopen van hun gemeentelijke scholen, crèches,
… worden aangemoedigd om ook voor hen ecologische goederen en diensten aan te kopen.
Æ Duurzame overheidsopdrachten zijn een sterk instrument waarmee publieke overheden
hun doelstellingen inzake welzijn, milieu, gezondheid en “good governance” kunnen
bereiken.

4. MONITORING
Leefmilieu Brussel ontwikkelde een vragenlijst om zo de vooruitgang van alle administraties binnen het
Brussels Gewest te kunnen opvolgen. Elke gewestelijke en gemeentelijke administratie wordt uitgenodigd
om de vragenlijst in te vullen. Er zal telkens een tweejaarlijkse evaluatie worden gemaakt van de
geboekte vooruitgang inzake duurzame overheidsopdrachten. De vragenlijst bevindt zich eveneens op de
website van Leefmilieu Brussel (www.leefmilieubrussel.be Æ professionelen Æ openbare sector Æ
duurzame overheidsopdrachten Æ wetgeving).

5. MEER INFORMATIE
Alle informatie omtrent duurzame overheidsopdrachten kan u terugvinden op de webpagina’s van
Leefmilieu Brussel (www.leefmilieubrussel.be Æ professionelen Æ openbare sector Æ duurzame
overheidsopdrachten). U kan ook de verantwoordelijke voor duurzame overheidsopdrachten bij
Leefmilieu Brussel contacteren: Jolien De Troch (jtr@ibgebim.be).
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