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Publiekssamenvatting

Tools voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
De Rijksoverheid wil dat overheidsorganisaties zo veel mogelijk
maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Dit betekent dat
overheidsinstanties niet alleen naar de prijs van producten kijken, maar
ook naar de effecten ervan op het milieu: in hoeverre ze duurzaam zijn
geproduceerd, kunnen worden hergebruikt (circulair) en zijn gebaseerd
op plantaardige grondstoffen (biobased). Ook wordt gekeken naar
sociale effecten, zoals mensenrechten, en of ze innovaties stimuleren.
Het RIVM heeft op een rij gezet welke ‘tools’ inkopers tot hun
beschikking hebben om de milieueffecten te duiden. De tools variëren
sterk van opzet: sommige zijn bijvoorbeeld gericht op een specifieke
productgroep (zoals gebouwen), anderen juist op een bepaald
milieuthema (zoals klimaatverandering of vermesting). Daarnaast
kunnen ze kwalitatief, of juist kwantitatief zijn georiënteerd. Vervolgens
heeft het RIVM 13 tools geselecteerd die de brede variatie aan
mogelijkheden weergeven en deze verder geanalyseerd.
De analyse helpt inkopers bij het kiezen van een tool door inzichtelijk te
maken welke beschikbaar zijn en in welke situatie ze het beste tot hun
recht komen. Voor het beleid levert de analyse aanbevelingen over
welke tools en indicatoren nog ontbreken en dus ontwikkeld moeten
worden. Het gaat hier vooral om indicatoren voor hoogwaardig
hergebruik van grondstoffen. Ook wordt aanbevolen om bestaande
databases over de milieu, circulaire en biobased impact van
grondstoffen, zoals de milieu-impact van gebouwen en Grond- Wegenen Waterwerken, te gebruiken en uit te breiden voor andere
productgroepen. Ten slotte worden aanbevelingen aangereikt voor de
wijze waarop het succes van MVI wordt gemeten. De MVI-monitor wordt
door het RIVM ontwikkeld, in samenwerking met Rijkswaterstaat en het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Kernwoorden: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Duurzaam
inkopen, overheid, milieuvriendelijk inkopen, circulair inkopen, biobased
inkopen, tools, indicatoren, gunningscriteria, duurzaamheid
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Synopsis

Tools for Sustainable Public Procurement
The Dutch government aims for effective Sustainable Public
Procurement (SPP). SPP is a way of public procurement in which,
besides price, also the effects of the purchase on the environment are
taken into account, i.e. how sustainable, circular and biobased are the
products? Furthermore, social issues, such as human rights, and
innovative power are considered.
RIVM made an inventory of tools that are available for public procurers
to assess environmental effects. The tools differ widely; some are broad,
covering various themes; others are narrowly oriented, targeting on one
certain product group (such as buildings) and/or environmental theme
(such as climate change). Furthermore, they can be quantitative or
qualitative. We selected 13 tools for further analyses.
The results of the analyses described in this report supports purchaser
to choose a tool that fits their situation. For policy, the analyses resulted
in recommendations on which tools and indicators are missing and
should be additionally developed to support SPP, i.e. tools in the field of
high-quality material-reuse. Furthermore, it is recommended to improve
and broaden existing datasets on environmental, circular and biobased
performances of resources for different types of products (which is
already available for the product groups buildings and infrastructure
projects). Finally, the analyses resulted in recommendations for the
effect monitoring of SPP by the government. RIVM is developing this
monitor together with partners such as the Netherlands Environmental
Assessment Agency (PBL).
Keywords: Sustainable Public Procurement, government, green
procurement, circular procurement, biobased procurement, tools,
indicators, awarding criteria, sustainability
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Samenvatting

De Rijksoverheid wil de effectiviteit van Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen (MVI) verbeteren door prestatiegericht inkopen te stimuleren
en daarop te gaan monitoren en benchmarken (Plan van Aanpak MVI
2015-2020). Dit rapport is het eerste resultaat van een reeks
activiteiten gericht op het effectiever inzetten van MVI.
De veel gebruikte minimum milieueisen voor verschillende
productgroepen waarborgen een zekere ‘duurzaamheids-ondergrens’,
maar stimuleren publieke inkopers en leveranciers niet tot ambitieuze
prestatie verbeteringen op het gebied van milieuvriendelijkheid, circulair
en biobased zijn van producten (en diensten etc.). Om publieke inkopers
te ondersteunen in het prestatiegericht inkopen op het gebied van
milieu, circulariteit en biobased zijn dertien MVI-tools geanalyseerd. Dit
rapport biedt een handreiking om inkopers te helpen geschikte MVItools te selecteren. De resultaten van de analyse leiden ook tot
aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van MVI-tools en het
monitoren en benchmarken van MVI.
De context van de inkopende organisatie / inkoper (e.g. ambities, soort
product, etc.) is bepalend in de selectie van één of meerdere geschikte
tool, omdat de tools zeer variëren in de focus (e.g. welke thematiek,
soort productgroep), methodiek, achtergrond en de soort indicatoren
(deze vormen de basis van mogelijke gunningscriteria). Sommige tools
zijn gericht op één productgroep, terwijl andere gericht zijn op één
(milieu)thema. Bijvoorbeeld, DuboCalc is een specifieke tool voor de
inkoper om verschillende milieueffecten van Grond-, Water- en
Wegenprojecten door te meten. Terwijl de CO2-prestatieladder specifiek
ingaat op de klimaatprestatie van een leverancier en voor alle
productgroepen kan worden gebruikt. De inkoper kan aan de hand van
een zestal vragen over de context geschikte tools selecteren.
De analyse laat zien dat veel tools ingaan op milieuvriendelijk inkopen.
Cruciale aspecten van circulair en biobased inkopen (e.g. die aansturen
op hoogwaardig hergebruik van de grondstoffen, het organiseren van
een circulaire keten) zijn minder vertegenwoordigd in de tools. We zien
dat er minder data en meetbare indicatoren zijn op het gebied van
circulair en biobased. Aansluitend bij de urgente huidige beleidsthema’s
op het gebied van circulaire en biobased economie, is het aan te bevelen
tools hier verder op te ontwikkelen.
Idealiter sluiten de te ontwikkelen monitor MVI en Benchmark MVI aan
op de indicatoren/gunningscriteria die door de inkopers worden gebruikt
en de heersende beleidsthema’s (e.g. circulaire economie en
klimaatverandering). In dit rapport doen wij op basis van de
geanalyseerde tools aanbevelingen voor de vormgeving van de MVI
monitor en de benchmark en de thema’s die deze als basisset zouden
moeten dekken. Deze behelzen kort samengevat: emissies/
klimaatverandering, grondstoffengebruik (o.a. biobased),
energiegebruik, gebruik schadelijke stoffen en (mate/wijze van
verwerking) afval.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
De Nederlandse overheidsorganisaties hebben afgesproken per 1 januari
2015 alle inkopen maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI)
(Rijksoverheid, 2007, 2009 & 2010). Dit betekent dat er in alle
aanbestedingsprocessen van producten, diensten, werken en projecten,
naast de prijs ook milieu en sociale effecten van de inkoop worden
meegenomen (PIANOo, 2016a).
De gezamenlijke overheden besteden jaarlijks 60 miljard Euro aan
inkopen; dat is ongeveer 16% van het totaal wat er in Nederland wordt
uitgegeven (Rijksoverheid, 2015). De overheid kan met deze koopkracht
de markt stimuleren duurzame producten en diensten te ontwikkelen en
te leveren. Zo wordt niet alleen de bedrijfsvoering van de overheid
verduurzaamd, maar komen er ook duurzame producten beschikbaar
voor niet-publieke inkopers. Daarnaast is MVI een instrument dat
bijdraagt aan het behalen van andere duurzaamheid gerelateerde
beleidsdoelen, zoals het vergroten van de productie duurzame energie
of het stimuleren van de transitie naar een circulaire economie
(Rijksoverheid, 2015; UNEP, 2015).
Voor het milieu-deel van MVI zijn minimumeisen opgesteld die publieke
inkopers verplicht moeten meenemen. Deze minimumeisen worden dan
ook op grote schaal toegepast door de verschillende overheden (Ecorys,
2013). Uit een beleidsevaluatie in 2013 blijkt dat inkopers in hun
aanbestedingen meestal geen hogere eisen of wensen stellen dan de
minimumeisen.
Hoewel minimumeisen een zekere ‘duurzaamheids-ondergrens’
waarborgen, stimuleert het inkopers en leveranciers niet tot het
ontwikkelen van ambitieuze en / of innovatieve duurzame inkopen.
Bedrijven die zich onderscheiden door zeer duurzame producten aan te
bieden, hebben bij deze minimumeisen weinig voordeel. Anderzijds
verouderen minimumeisen snel ten opzichte van de ontwikkelingen in
duurzame technologieën (De Groene Zaak, 2015; Rijksoverheid, 2015;
RIVM, 2013). Daarom hebben de ministeries van Infrastructuur en
Milieu (IenM), Binnenlandse Zaken (BZK), Economische Zaken (EZ),
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Buitenlandse Zaken (BZ)
in september 2015 het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen 2015-2020 (PvA MVI) opgesteld. Het doel van dit PvA is MVI
effectiever en efficiënter in te zetten (Rijksoverheid, 2015). Dit rapport
grijpt in op twee aandachtspunten uit het PvA MVI.
Het eerste aandachtspunt is dat onbekend is welke tools en
instrumenten beschikbaar zijn voor inkopers en hoe deze tools inkopers,
voornamelijk op decentraal niveau, kunnen helpen bij MVI. In dit
rapport geven we een overzicht van welke tools momenteel beschikbaar
zijn voor inkopers en geven we aanbevelingen over hoe inkopers kunnen
kiezen tussen deze tools. Ook bespreken we ontwikkelmogelijkheden
voor de tools.
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Het tweede aandachtspunt is dat de Rijksoverheid een systematiek wil
ontwikkelen om MVI te monitoren en een benchmark voor inkopende
organisaties wil opzetten. De monitoring van MVI (evaluatie beleid; leidt
MVI-beleid tot beter maatschappelijk verantwoord inkopen?) en de
geplande benchmark MVI (een vergelijking tussen de prestatie van
inkopende organisaties) sluiten idealiter aan op de inkoop praktijk en
vice versa. Als de ambities op inkoop niveau, organisatieniveau en
beleidsniveau met elkaar op één lijn zijn én dit zich vertaald in de
aanbestedingsteksten (de eisen en wensen), de benchmark
(organisatieniveau) en de monitor (beleidsniveau), dan kunnen we grote
stappen maken richting effectief maatschappelijk verantwoord inkopen.

Fig. 1.1 Samenhang tussen MVI beleid, de MVI praktijk door inkopende
organisatie en de MVI monitor en benchmark. Idealiter worden (iteratief) gelijke
thema’s en aandachtspunten gehanteerd. MVI monitor belicht verschillende
(micro) inkoop cases, de MVI benchmark richt zich op de prestatie van
verschillende inkopende organisaties.

Daarnaast borgen we hiermee een nuttige rol voor monitoring en
benchmarking (om inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat niet goed
gaat en hiervan te leren). Immers, informatie over de doelen van MVI
(beleid) en hoe we het daadwerkelijk doen (monitoring en benchmark)
sluit dan op elkaar aan. Figuur 1.1 laat zien dat dit een iteratief lerend
proces is.
1.2

Doelen
Dit rapport is één bouwsteen in uitvoeren van het PvA MVI. Het richt
zich op de tools die inkopers in de inkoop praktijk gebruiken voor MVI
(de grijze bol linksboven in figuur 1.1) en ontsluit deze kennis voor
inkopers, waar de tools nog kunnen ontwikkelen en wat we van de tools
kunnen leren voor de MVI monitor en benchmark. Ondertussen werkt
RIVM samen met Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat
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aan het monitoringprotocol MVI dat inzicht moet gaan geven in de
milieuwinst van MVI op basis van case studies en op metaniveau (grijze
bol rechtsonder). Parallel werkt RWS, met onder andere RIVM aan de
MVI-benchmark die inzicht moet gaan geven aan de prestaties van
organisaties op het gebied van MVI.
Samengevat zijn de doelen van deze studie:
• Inzicht geven in de tools voor MVI die beschikbaar zijn voor
publieke inkopers en algemene ontwikkelrichtingen duiden;
• Toepassingsmogelijkheden van de tools voor inkopers ontsluiten;
• Een basis leggen voor de MVI monitoring en benchmark, zodat
deze aansluiten op de praktijk.
1.3

Leeswijzer
In dit rapport vindt u de volgende onderdelen:
• Een introductie over Maatschappelijke Verantwoord Inkopen in
Nederland en de gehanteerde terminologie (Hoofdstuk 2).
• Een beschrijving van de aanpak van de inventarisatie en analyse
van de MVI-tools (Hoofdstuk 3).
• Een algemene beschrijving van de gevonden tools en hun
kenmerken (Hoofdstuk 4).
• Een beschrijving van de indicatoren van de verschillende tools
(Hoofdstuk 5)
• Algemene conclusies over de diversiteit van de tools en enkele
aanbevolen ontwikkelrichting ten opzichte van MVI tools
(Hoofdstuk 6).
• De betekenis van de resultaten voor inkopers: hoe kies ik nu een
tool? (Hoofdstuk 7).
• Betekenis van de resultaten voor de MVI monitor en benchmark
(Hoofdstuk 8).
• Een beknopte samenvatting van de conclusies van hoofdstuk 6, 7
en 8 (Hoofdstuk 9).
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2

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in Nederland

2.1

MVI: een combinatie van zeven thema’s
MVI is een overkoepelende term voor beleid dat gericht is op inkopen
met een bredere ambitie dan alleen financiële kosten. PIANOo, het
Expertisecentrum Aanbesteden van de overheid, ondersteunt
overheidsinkopers om het MVI vorm te geven. Zij onderscheidt zeven
thema’s: milieuvriendelijk inkopen (voorheen duurzaam inkopen),
circulair inkopen, biobased inkopen, MKB-gericht inkopen,
innovatiegericht inkopen, social return en inkopen volgens internationale
sociale voorwaarden (PIANOo, 2016b). Dit zijn de zogenoemde MVIthema’s.
Milieuvriendelijk, circulair en biobased inkopen gaan alle drie over
inkopen waarbij rekening wordt gehouden met de impact op het milieu,
bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, grondstoffen, water, bodem,
natuur en biodiversiteit (de ‘groen’ gedrukte thema’s in figuur 2.1).
Circulair en biobased inkopen zijn als het ware een specifieke manier om
milieuvriendelijk in te kopen. Bij circulair inkopen ligt de nadruk op het
slim omgaan met grondstoffen, bijvoorbeeld door producten en
grondstoffen optimaal te hergebruiken. Biobased richt zich op het
gebruik van grondstoffen die gemaakt worden van hernieuwbaar
materiaal. Biobased wordt vaak als een onderdeel gezien van de
circulaire economie (RVO, z.d.a). Op deze drie milieu-thema’s ligt de
focus van dit rapport.
Met social return wordt het creëren van werkplekken voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld WW-ers of Wajongers)
gestimuleerd. Door in de inkoop rekening te houden met internationale
sociale voorwaarden wordt de schending van mensenrechten en
arbeidsrechten (zoals dwangarbeid, kinderarbeid) tegengegaan. Deze
twee thema’s richten zich op het sociale component van MVI (de ‘blauw’
gedrukte thema’s in figuur 2.1).
De twee overige thema’s houden rekening met het economische aspect
van duurzaam inkopen (‘oranje’ gedrukt in figuur 2.1). Met
innovatiegericht inkopen stimuleert de overheid marktpartijen met
innovatieve (duurzame) oplossingen te komen voor een inkoopbehoefte.
Dit kan ook worden ingezet voor een betere prestatie op het gebied van
milieu, circulariteit of biobased. Om maatschappelijk verantwoorde
aanbestedingen toegankelijk te maken voor het Midden en Klein Bedrijf
(MKB) is er ook MKB-gericht inkopen.

2.2

Wettelijk kader van MVI
Voor 46 verschillende productgroepen heeft PIANOo zogenoemde
milieucriteriadocumenten opgesteld. In deze documenten staan
minimumeisen waaraan een opdrachtnemer (geschiktheidseis), project,
product, dienst en/of werken (vanaf nu ‘product’) minimaal moet
voldoen. De minimumeisen zijn momenteel gericht op milieu vriendelijke
inkopen. Afhankelijk van de productgroep zijn er ook aanbevelingen,
suggesties, contractbepalingen en gunningscriteria in de
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criteriadocumenten opgenomen. Gunningscriteria zijn wensen van de
inkopende organisatie die voordeel kunnen opleveren voor de
inschrijvende leverancier die er rekening mee houdt. Deze zijn niet
verplicht om mee te nemen in het aanbestedingsproces.

Figuur 2.1. Zeven MVI-thema’s (Bron: PIANOo, 2016b). Dit onderzoek richt zich
op de groen gekleurde thema’s; milieu, circulair en biobased inkopen.

Zolang er rekening wordt gehouden met de bovengenoemde
minimumeisen, heeft een inkoper drie mogelijkheden om een
aanbesteding te gunnen (wettelijk vastgelegd vanaf 1 juli 2016 in
Aanbestedingswet 2012, zie PIANOo, 2016c), namelijk;
• op basis van de laagste prijs,
• op basis van de laagste prijs inclusief kosteneffectiviteit, en
• op basis van de beste prijs / kwaliteitsverhouding (beste PKV, dit
is de nieuwe term voor EMVI, economisch meest voordelige
inkoop, zie PIANOo, 2016d).
Het gunnen op laagste prijs is voornamelijk bedoeld voor opdrachten die
onder de Europese drempelwaarden (zie PIANOo, 2016e) liggen en
waarbij er nauwelijks kwaliteitsverschillen zijn tussen de verschillende
producten. De keuze voor aanbesteden op basis van laagste prijs mag
niet zomaar worden toegepast, maar moet expliciet worden toegelicht.
De andere twee opties noemen we prestatiegericht aanbesteden. Het
gunnen op basis van kosteneffectiviteit houdt in dat niet alleen de
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aanschafprijs maar bijvoorbeeld ook de levenscycluskosten (kosten voor
onderhoud, levensduur, kosten voor verwerken afval, etc.) worden
meegewogen in de aanbesteding. Dit wordt ook wel Total Cost of
Ownership (TCO) genoemd. De levenscycluskosten kunnen een indicatie
zijn voor de invloed op het milieu. De hoogte van de energiekosten
(verbruikskosten) geeft bijvoorbeeld zicht op het energieverbruik
(PIANOo, 2016f). Bij beste prijs/kwaliteitsverhouding weegt de inkoper
naast de prijs ook kwaliteitsaspecten mee. Die wensen of
kwaliteitsaspecten kunnen gaan over de functionele aspecten van een
product, maar ook over duurzaamheidsaspecten zoals de mate van
circulariteit (bijv. 50% van het materiaal van het product moet
herbruikbaar materiaal zijn) of de CO2 footprint.
De prestatiegerichte gunningscriteria worden in de beginfase van het
inkoopproces (zie paragraaf 2.3) opgesteld. Op basis van vooraf
vastgestelde ambities worden punten toegekend ter weging van de
gunningscriteria ten opzichte van de prijs. Het voldoen aan de
gunningscriteria wordt omgezet in een vermindering van de aangeboden
prijs en vervolgens wordt het product met de laagste gecorrigeerde prijs
gekozen (PIANOo, 2016f).
2.3

Inkoopproces, inkoopaanpak en inkooptool
Het inkoopproces is een algemene en overkoepelende term voor het
proces waarin de behoefte aan een bepaald product of dienst wordt
geïnventariseerd tot en met de monitoring van de daadwerkelijke
inkoop. Figuur 2.2 geeft schematisch de onderdelen van het
inkoopproces weer.

Figuur 2.2 Schematische weergave van veelgebruikte termen in het
inkoopproces. O.a. gebaseerd op PIANOo (2016g) en Kennisportal Europese
aanbesteding (2016).

De inkoopaanpak is de invulling die de inkoper geeft aan het
inkoopproces. De inkoopaanpak is afhankelijk van het soort product of
dienst dat wordt ingekocht en de MVI doelen en wensen van de
organisatie. Dit is dus een ‘operationalisatie’ van het inkoopproces. Een
inkoper bepaalt zelf de aanpak en kan hierbij gebruik maken van een
aantal beschikbare openbare inkoop-aanpakken. Deze kunnen gericht
zijn op een bepaald MVI-thema, bijvoorbeeld de ‘Wegwijzer Circulair
Inkopen’ (MVO Nederland, 2016). Andere aanpakken zijn ontwikkeld
voor een bepaalde productgroep. Een voorbeeld hiervan is ‘Aanpak
Duurzaam GWW’ die inkopers specifiek helpt in het inkoopproces bij
GWW projecten (Duurzaam GWW, z.d.). RVO werkt momenteel aan
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deze aanpak om haar ook toepasbaar te maken voor andere
productgroepen 1.
Voor de inkoper zijn er diverse tools en methodieken beschikbaar die
ondersteunen in de verschillende fases van het inkoopproces en binnen
de gekozen inkoopaanpak (zie bijvoorbeeld de websites van PIANOo,
NEVI en MVO Nederland). In dit onderzoek richten we ons op MVI-tools
die ondersteunen bij het opstellen van duurzaamheidswensen en
gunningscriteria en die inzicht geven in de milieu, circulair en/of
biobased prestatie van een product of leverancier. Waar in het vervolg
de term ‘tool’ staat bedoelen we een MVI-tool.

Figuur 2.3 Functie MVI-tools ten opzichte van het inkoopproces

Een MVI-tool is dus een hulpmiddel om beslissingen te nemen door de
prestaties van verschillende inkoopalternatieven te vergelijken. Het is
dat onderdeel van de inkoopaanpak waarin daadwerkelijk iets over de
prestatie op het gebied van milieu, circulariteit en biobased-prestatie
gezegd kan worden. De gestelde criteria en indicatoren bieden ook de
mogelijkheid om de aanbesteding op basis van dezelfde criteria en
indicatoren te monitoren.

1

Persoonlijke communicatie met RVO juni 2016
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Figuur 2.4 Schematische weergave van de terminologie. In het rode kader de
objecten van onderzoek: de MVI-tools met de indicatoren. Deze zijn een
onderdeel van een inkoopaanpak. De inkoopaanpak is vervolgens een
operationalisatie van het inkoopproces.
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3

Aanpak van de analyse

3.1

MVI-tools inventarisatie
De ontwikkeling van MVI-tools is relatief jong en dynamisch,
voornamelijk op het gebied van biobased en circulair inkopen. Dat wil
zeggen dat er op moment van schrijven verschillende initiatieven
bestaan om MVI rondom deze ’circulair en biobased vorm te geven in
zowel de publieke als (semi-) private sector en ten aanzien van
verschillende productgroepen.
Dit rapport richt zich op de tools;
• die zich richten op tenminste één van de volgende drie MVI
thema’s: milieuvriendelijk, circulair of biobased inkopen;
• die voldoen aan de gehanteerde definitie, namelijk de inkoper
helpen met het opstellen van gunningscriteria en -eisen en / of
met behulp van indicatoren inzicht geeft in de milieu-, circulair of
biobased prestatie van een product of leverancier (zie ook
paragraaf 2.3);
• waarvan gegevens over de tool openbaar en toegankelijk zijn;
• die door Nederlandse publieke inkopers gebruikt worden.
De MVI-tools zijn geïnventariseerd door middel van deskresearch en
gesprekken met onder andere inkopers, MVO Nederland, Rijkswaterstaat
en PBL.
Hoewel we met deze criteria zoveel mogelijk de huidige tools ontsluiten,
geeft deze studie geen volledig beeld van de wijze waarop inkopers
milieuvriendelijk, biobased of circulair gunningscriteria opstellen of
prestatiegericht inkopen. Mogelijk zijn er meerdere tools beschikbaar die
op moment van schrijven nog onder de radar waren. Door onze toollijst
aan diverse externe betrokkenen voor te leggen hebben we dit zoveel
mogelijk proberen te ondervangen (juni 2016).
Daarnaast namen we alleen de tools mee waarvan de informatie
openbaar beschikbaar was. Dit betekent dat diverse tools, vaak
ontworpen en in beheer van adviesbureaus, niet zijn meegenomen.
Inkopers hoeven niet per se gebruik maken van een MVI-tool, maar
kunnen ook zelf (losse) gunningscriteria of –eisen opstellen of verwijzen
naar keurmerken zoals het Eko-keurmerk (voor biologische
voedingsmiddelen), DUBOkeur (voor bouwmaterialen NIBE, 2016b) of
FSC (voor verantwoord geproduceerd hout).
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Tabel 3.1 MVI ‘hulpmiddelen’ die buiten scope onderzoek vallen

Hulpmiddel
Stappenplannen & aanpakken
Lijsten met ‘preferred
suppliers’
Stakeholder dialogen
Keurmerken
Losse indicatoren /
gunningscriteria
Tools in ontwikkeling / onder
de radar maar nog niet in
gebruik
Tool niet openbaar
toegankelijk
Tools voor beoordeling eigen
inkoopprestatie of eigen
product

Voorbeeld
Aanpak Duurzaam GWW, MVO
wegwijzer circulair inkopen
Specifiek voor inkoper en context
Specifiek voor inkoper en context
Ecolabel, FSC keurmerk, DuboKeur
Specifiek voor inkoper en context
Bijvoorbeeld circular-iq.com?
PRP
BECO Duurzaam Inkopen scan,
Milieubarometer / MVO balans,
Ecochain Footprint, Cedis Inkoopscan,
Groene inkoopscan installatie, Future
Mountain organisatie scan

Ook bestaan er meer procesmatige tools zoals concurrentiegerichte
dialogen en ‘lijsten van preferred suppliers’ op het gebied van MVI. Deze
zijn niet specifiek op één van de drie MVI thema’s gericht en zijn daarom
niet meegenomen in dit onderzoek. Tot slot zijn er diverse tools
beschikbaar die gebruikt kunnen worden om de inkoopprestatie van de
eigen organisatie (bijvoorbeeld een gemeente) over een bepaalde
periode te monitoren. Deze gaan niet over het monitoren van een
specifieke aankoop en worden daarom hier buiten beschouwing gelaten,
maar zouden wel relevant kunnen zijn voor bijvoorbeeld de benchmark.
3.2

Het analysekader
Het analysekader is opgesteld op basis van de wensen van de
opdrachtgever, literatuurstudie, gesprekken met betrokkenen en
testanalyses met de geselecteerde tools. Het kader bestaat uit twee
delen: een analyse van de algemene kenmerken van de tools en een
analyse van de indicatoren waaruit de tools bestaan. Het doel is om
inzicht te krijgen op welke wijze gunningscriteria of –eisen worden
opgesteld en met behulp van welke indicatoren de afweging tussen
verschillende (product)alternatieven wordt gemaakt. Figuur 3.1 geeft
een overzicht van het analysekader die in het resterende deel van deze
paragraaf verder wordt toegelicht.
Deel I: Algemene kenmerken
Focus: Het eerste deel van de analyse geeft een algemeen beeld van de
tool. Er wordt allereerst ingegaan op de focus van de tools: op welke
MVI thema’s haakt een tool in, welke productgroepen worden bediend,
en beoordeelt de tool de prestatie van een product en / of van een
leverancier?
Toepassing: Vervolgens wordt een korte beschrijving gegeven van hoe
de inkopers de tool kunnen gebruiken, over de beoordelingsmethoden
die er in de tools worden gehanteerd om gunningscriteria op te stellen of
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de prestatie op één of meer van de drie MVI thema’s te bepalen, én of
het een kwantitatieve of kwalitatieve methode betreft.
Achtergrond: Als laatste wordt beschreven welke data er in de tool
wordt gebruikt om tot een beoordeling te komen. Bijvoorbeeld wanneer
het een rekenmethode betreft, wordt bekeken welke rekenregels worden
gebruikt en op welke data dit is gebaseerd. Ook wordt benoemd wie de
tool heeft ontwikkeld en hoe toegankelijk de tool is voor inkopers (Zijn
er kosten aan verbonden? Is het ingewikkeld?).

Figuur 3.1 Analysekader van de tools (Nb. Tussen haakjes de hoofdstuk- of
paragraafnummers waar de resultaten per onderdeel worden beschreven).

Deel II: Indicatoren
Indicatoren geven een versimpelde weergave van een complexe
werkelijkheid. Ze spelen een belangrijke rol in de besluitvorming
(Smeets & Weterings, 1999; Singh et al., 2012). De term ‘indicator’
wordt hier breed geïnterpreteerd; het kan gaan over criteria, vragen die
worden gesteld, eisen, parameters, milieu effecten, etc. Drie concepten
worden gebruikt om de analyse op indicatorniveau vorm te geven:
subthema, aangrijpingspunt in de oorzaak/effect keten en scope.
Subthema’s: Het startpunt van de analyse op indicatorniveau zijn de
subthema’s. Binnen de thema’s milieuvriendelijk, circulair en biobased
inkopen kunnen verschillende subthema’s worden onderscheiden. Deze
subthema’s worden gebruikt om meer zicht te krijgen op welke aspecten
van de MVI-thema’s de indicatoren van de tools precies in gaan. Een
subthema kan soms gelinkt worden aan meerdere MVI thema’s, maar
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wordt hieronder om praktische redenen onder één van de drie thema’s
geschaard.
Op basis van de themabeschrijving Milieuvriendelijk inkopen van PIANOo
(2016h) worden hier vier subthema’s onderscheiden:
• Klimaat & energie; de wijze waarop een tool de invloed van een
product of leverancier op de klimaatverandering en
energiegebruik meeneemt.
• Ecotoxiciteit & water- en bodemkwaliteit; de wijze waarop een
tool de invloed van een product of leverancier op de ecotoxiciteit,
water en bodemkwaliteit meeneemt. Het gaat hier bij dus om de
waterkwaliteit, en niet om waterkwantiteit. Die laatste wordt
meegenomen in het subthema grondstofgebruik van het MVI
thema circulair inkopen.
• Gezondheid & luchtkwaliteit; de wijze waarop een tool de invloed
van een product of leverancier op de gezondheid van de mens
meeneemt.
• Natuur & biodiversiteit; de wijze waarop een tool de invloed van
een product of leverancier op de natuur en biodiversiteit
meeneemt. Hierin is ook grondstof gebruik in opgenomen. Het
ontginnen van materialen voor producten en landgebruik kan
invloed hebben op de natuur en biodiversiteit (PBL, 2013), en
valt ook onder dit thema.
Binnen Circulair inkopen kijken we naar parameters ten aanzien van
grondstofgebruik van producten en het systeem waarin de grondstoffen
circuleren (conform de The Ellen MacArthur Foundation, 2015). Cruciaal
voor een circulaire economie is het slim gebruik van grondstoffen,
waarbij de (hoogwaardige) kwaliteit zoveel mogelijk wordt behouden
(PIANOo, 2016i). De indicatoren van de beschreven tools ten aanzien
van circulair inkopen zijn als volgt te groeperen:
• Primair grondstofgebruik voor circulariteit en schaarste; de wijze
waarop een tool het grondstofgebruik ten aanzien van
circulariteit meeneemt. Dit gaat over de herkomst van de
primaire grondstof en de mate van schaarste. De invloed op
landgebruik en natuur is in het vorige subthema meegenomen.
• Hergebruikte grondstoffen; de wijze waarop een tool de mate
van hergebruikte grondstoffen meeneemt. Speelt waardebehoud
een rol?
• (Potentiële) herbruikbaarheid; op welke wijze een tool de
herbruikbaarheid van een product/grondstof (na gebruik)
meeneemt;
• Circulaire keten & nieuwe businessmodellen; dit subthema kijkt
naar de wijze waarop de mate van circulaire ketens en / of
nieuwe business modellen wordt meegenomen in de tools.
Voor Biobased inkopen zijn er twee subthema’s te onderscheiden:
• Gebruikte hernieuwbare grondstoffen; de wijze waarop een tool
het hernieuwbare grondstofgebruik meeneemt. Er is hier een
overlap met het subthema grondstofgebruik onder circulair
inkopen en milieuvriendelijk inkopen. Biotische grondstofgebruik
wordt al meegenomen in het grondstofgebruik. Het moet hier
expliciet gaan over hernieuwbare grondstoffen ter vervanging
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•

van fossiele brandstoffen en doelgericht worden ingezet ter
ondersteuning van de biobased economie. Hernieuwbare energie
is onder gebracht bij het subthema klimaat en energie onder
milieuvriendelijk inkopen.
(Potentiële) hernieuwbaarheid; op welke wijze een tool de
hernieuwbaarheid van een product of grondstof (na gebruik)
meeneemt.

Tot slot is er één overkoepelend subthema te onderscheiden waar bij
wordt gekeken naar de productprestatie.
• Productprestatie of –kwaliteit; een indicator die hier op ingaat,
kan indirect iets zeggen over de milieu-, circulaire of biobased
prestatie. Als een product bijvoorbeeld langer meegaat of van
hogere kwaliteit is, kan dit leiden tot een lagere milieudruk. Het
is een losstaand subthema en deze indicatoren worden niet
meegenomen in het onderscheid tussen milieuvriendelijk,
circulair en biobased inkopen.
Oorzaak/effect-keten: Indicatoren varieren in de oorzaak/gevolgketen waar ze op aangrijpen. Hier maken we onderscheid tussen driver,
pressure, state, impact en response indicatoren (gebaseerd op het
DPSIR model van Smeets en Wetering, 1999, p8-11). Hieronder geven
we een beschrijving (zie ook figuur 3.2)
• Driver indicatoren beschrijven of meten de handelingen en
activiteiten die milieudruk veroorzaken (in dit geval bij het
realiseren van producten en diensten). Bijvoorbeeld de wijze van
transport of de mate van energiegebruik.
•
Pressure indicatoren beschrijven of meten de emissies en het
gebruik van hulpbronnen en land die gepaard gaan met de
drivers. Bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 uitstoot die gekoppeld
is aan de levenscyclus van een product.
•
De emissies (pressure) leiden tot veranderingen in de staat van
de omgeving. Indicatoren die ‘de kwaliteit en/of kwaniteit van
fysieke, biologische, chemische fenomenen in een bepaald
gebied’ beschrijven noemen we state indicatoren. Bijvoorbeeld de
(verhoogde) hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.
•
Impact indicatoren beschrijven of meten welke effecten er zijn
voor de mens en het ecosysteem. Bijvoorbeeld de mate waarin
producten bijdragen aan klimaatverandering, het verlies in
biodiversiteit of gezondsheideffecten.
•
Response indicatoren gaan in op de handelingen van de
leverancier om de prestatie te verbeteren. Bijvoorbeeld het
opstellen van maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken.

Figuur 3.2 DPSIR model
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Scope: Sommige indicatoren uit de MVI-tools belichten de prestatie van
een product anderen de prestatie van de leverancier. Op productniveau
zijn er indicatoren die zich richten op de prestatie van de hele
levenscyclus van producten (of werken, projecten, diensten etc.), of
alleen van de productieketen (cradle to gate), het productontwerp, de
gebruiksfase of de ‘na gebruik’ fase. Op leveranciersniveau kan er
onderscheid worden gemaakt in de prestatie op eigen bedrijfsniveau en
op ketenniveau. Dit zijn vaak meer procesindicatoren: bijvoorbeeld,
heeft de leverancier een MVO plan. In figuur 3.3 zijn de categorieën
voor product en leveranciersperspectief weergegeven.

Figuur 3.3 Scope van MVI indicatoren. MCB staat voor milieuvriendelijk, circulair
en biobased. De kleur van elke scope-categorie correspondeert met de kleur in
de bijlagen 1, 2, 3 en 4.

Output
Met de gedetailleerde inzichten in de tools (inclusief indicatoren) die
worden verkregen op basis van het analysekader kan de inkoper worden
ondersteund in het selecteren van een juiste tool. We doen dat enerzijds
op basis van een zestal vragen die de inkoper zichzelf kan stellen om
scherp te krijgen wat de context van de aankoop is om vervolgens de
inkoper te leiden naar welke tools daarbij kunnen passen. Anderzijds
geven we de inkoper per tool inzicht in welke situatie deze toepasbaar is
en waarom een inkoper wel of niet voor de tool zou kunnen kiezen (zie
Hoofdstuk 7). Daarnaast worden de resultaten van de analyse gekoppeld
aan de wens om MVI te monitoren en benchmarken (Hoofdstuk 8).
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4

Algemene kenmerken van MVI-tools

4.1

Tool inventarisatie
De verkenning heeft geresulteerd in een selectie van dertien MVI-tools
(zie tabel 4.1). Sommige tools nemen ook andere MVI thema’s mee,
zoals internationale sociale voorwaarden of social return, maar deze
aspecten worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
Zes van de dertien belichte tools zijn specifiek ontwikkeld voor inkopers
om invulling te geven aan MVI. Daarnaast zijn er zeven tools
geïdentificeerd die een bredere functie hebben, maar ook geschikt zijn
voor het bepalen van gunningscriteria en de MVI prestatie. Bijvoorbeeld
de CO2 prestatieladder is naast een MVI-tool ook een managementtool.
DuboCalc, GPR Gebouw, GPR Bouwbesluit, DGBC materialen tool en
MRPI MPG zijn tools om de zogenoemde milieuprestatieberekeningen
(MPG) mee uit te voeren. Deze MPGs maken de milieuimpact van
bouwmaterialen en producten inzichtelijk (SBRCURnet, 2015)
Tabel 4.1 Lijst met tools

Specifiek voor MVI ontwikkeld
Future Mountain Productscan
Go Biobased Zeeland
LCC-CO2
MVO Circulair Inkopen
MVO Risico checker
RIT

Bredere tool ook geschikt voor MVI
CO2 prestatieladder
DuboMat
DuboCalc
GPR Gebouw
GPR Bouwbesluit
DGBC materialen tool
MRPI MPG

In 9.2 is een lijst opgenomen met bronnen die zijn geraadpleegd voor
de verkenning van de tools. Deze tools zijn verkend aan de hand van
het analysekader dat wordt beschreven in de volgende paragraaf.
De dertien tools variëren in focus, wijze van toepassing en achtergrond.
Deze kenmerken zijn per tool in de tabellen 4.2a (MVI-tools specifiek
voor MVI ontwikkeld) en 4.2b (MVI-tools met bredere toepassing die ook
bruikbaar zijn voor MVI) op de volgende bladzijde weergegeven.
4.2

Focus van de tools
De onderstaande figuur geeft schematisch het MVI-thema, de
productgroep en de scope (samen de focus) van de tools weer. Elk deel
van de grijze cirkel geeft een MVI-thema weer, waarin de verschillende
tools in de kleinere cirkels zijn gepositioneerd. De achtergrondkleur
waarin de tools staan geschreven, correspondeert met de productgroep
waarvoor de tool geschikt is (zie legenda). Achter elke tool staat of deze
product (P) of leverancier (L) georiënteerd is (scope). Hieronder gaan
we verder in op de resultaten.
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Figuur 4.1 Schematische weergave van de focus van de MVI tools

MVI thema’s
Milieuvriendelijk inkopen is het thema dat het meest wordt belicht door
de tools; alle tools hebben indicatoren binnen dit thema. Dit komt
waarschijnlijk doordat milieuvriendelijk inkopen het ‘oudste’ MVI thema
is: vanaf ‘het begin’ van duurzaam inkopen lag daar de focus. Alleen de
prestatieladder van MVO Circulair Inkopen belicht dit thema niet
expliciet. Circulair inkopen en biobased inkopen zijn relatief nieuwe
thema’s binnen MVI. Indicatoren voor circulair en biobased inkopen zijn
opgenomen in respectievelijk zeven en drie tools. Zie kolom Thema in
tabel 4.2a en 4.2b voor een overzicht van welke tools welke thema’s
meenemen.
Zes tools kijken alleen naar milieuvriendelijk inkopen. De vier
milieuvriendelijk inkopen-tools DuboCalc, GPR Bouwbesluit, DGBC
materialen tool en MRPI MPG nemen zowel hernieuwbaar als fossiel
grondstofgebruik mee. Echter hierbij wordt niet de mate van circulariteit
of biobased bepaald, maar ligt de nadruk op het inzichtelijk maken van
de milieu-impact. Ze bieden wel de mogelijkheid biobased en circulaire
producten op milieuvriendelijkheid te scoren. MVO Risico checker en de
CO2 prestatieladder gaan ook alleen in op milieuthema’s.
RIT, FMP en Go Biobased nemen alle drie de MVI-thema’s mee. De vier
tools MVO Risico checker, MVO Circulair Inkopen, DuboMat en GPR
gebouw hebben indicatoren die over milieuvriendelijk en circulair
inkopen iets zeggen. In Hoofdstuk 5 komt de wijze waarop tools ingaan
op de verschillende MVI thema’s (aan de hand van subthema’s) aan
bod.
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Tabel 4.2a Algemene kenmerken van de MVI-tools specifiek voor MVI
M = Milieuvriendelijk; C = Circulair; B = Biobased; P = Product; L = Leverancier

Tool

Future
Mountain
Productscan
Go Biobased
Zeeland

Focus
MVI
Product
Thema
-groep
M C B
V V V Alle

V V V Alle

Scope
P
V

V

MVO
Circulair
Inkopen
MVO Risico
checker
RITa

Alle

Methode

Achtergrond
Databron

Helpt producten en leverancier
te scoren op de drie MVI
thema’s prestatie doormiddel
van online vragenlijst
Interactive benchmark toolb
helpt producten en leveranciers
te scoren en te vergelijken op
biobased thema’s
Op basis van levenscycluskosten
en CO2 uitstoot kan prestatie
van producten worden
vergeleken
Prestatieladder helpt criteria
formuleren op het gebied van
circulair inkopen

Dashboard
product &
leverancier

Diverse
(wetenschappelijke)
bronnen

Dashboard

Diverse
(wetenschappelijke)
bronnen

Dashboard

Diverse
(wetenschappelijke)
bronnen

Smart SPP /
Procura+

Kosteloos
gebruik

Prestatieladder

MVO Nederland in
samenwerking met
diversen

Kosteloos
gebruik

Helpt inkoper risico’s op gebied
van MVI helpen schatten o.a.
t.o.v. milieu
Kader dat helpt criteria op te
stellen op gebied van milieu,
biobased en circulaire prestatie

Risicobeoordeling

Informatie komt uit
eigen bedrijf
(doelstellingen) en
keten
Diverse
(wetenschappelijke)
bronnen
Diverse
(wetenschappelijke)
bronnen

MVO Nederland o.a.
i.s.m. PIANOo

Kosteloos
gebruik

Metabolic

nvt

Ontwikkeling door

L
V

V

LCC-CO2
V V

Toepassing
Beschrijving

V

V V

Alle

V

V V

Alle

V

V

V V V Alle

V

V

a RIT is een kader dat nog in ontwikkeling is, maar al wel is toegepast door inkopers

Set kwal. en
kwan.
indicatoren
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Reinier de Nooij
i.s.m. Rijnstate
Ziekenhuis
Provincie Zeeland,
Tebodin, CoE,
Biobased…

Toegankelijk
-heid
gebruiker
Openbaar
toegankelijk
Kosteloos
gebruik
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Tabel 4.2b Algemene kenmerken van de MVI-tools bruikbaar voor MVI

Tool

CO2
prestatieladder

Focus
MVI
Thema
M C B

Product
-groep

V

Alle

Scope
P

V

V

GWW

V

Milieuprestatie berekening (gevalideerd)

DuboCalc
V
GPR
Gebouw

GPR
Bouwbesluit
DGBC
materialen
tool
MRPI MPG

GWW

V

V

Gebouw

V

V

Gebouw

V

V

Gebouw

V

V

Gebouw

V
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Methode

Achtergrond
Databron
Ontwikkeling door

Prestatieladder die bedrijven helpt CO2reductie te realiseren.

Prestatie
-ladder

Vereenvoudigde rekenmethode (t.o.v.
DuboCalc) om milieuprofielen van GWW
alternatieven te berekenen.

Dashboard

Uitgebreide rekenmethode om
milieueffecten van materiaal- en
energiegebruik van verschillende GWW
alternatieven te berekenen op basis van
LCA.
Rekenmethode op basis van LCA
(emissies, grondstof verbruik,
landgebruik, hinder)om
duurzaamheidsprestatie van gebouwen te
bepalen (inclusief MPG en EPG).
Rekenmethode waarbij milieuprestatie
gebouwen wordt bepaald op basis van
LCA. Verplicht bij gebouwen.

Schaduw
-prijs
methode

CO2-emissie
factoren.nl
NMB
NMB en
andere
openbare
wetenschapp
elijke data
NMB en
DuboCalc
database

Schaduw
-prijs
methode

NMB & NIBE
Milieuclassific
aties

L
V

DuboMat

Toepassing
Beschrijving

Schaduw
-prijs
methode

ProRail, nu in
beheer van SKAO
De Jonge Milieu
Advies en Vroonhof
Milieu Advies

Toegankelijk
-heid
gebruiker
Gebruikskost
en bij
validatie
Gebruikskosten

Rijkswaterstaat
i.s.m. overheid en
markt, door
Cenosco en RH DHV
verder ontwikkeld
W/E Adviseurs en
Gemeente Tilburg

Kosteloos
gebruik

W/E Adviseurs

Gebruikskosten

Dutch Green
Building Council

Gebruikskosten

MRPI

Gebruikskosten

Gebruikskosten
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Productgroepen
Zoals hierboven genoemd zijn zes van de dertien belichte tools specifiek
voor MVI ontwikkeld (die deels nog verder worden ontwikkeld). Deze zes
tools (FMP, Go Biobased, LCC-CO2, MVO Circulair Inkopen, MVO Risico
checker en RIT) zijn in principe voor alle productgroepen te gebruiken.
De CO2-prestatieladder is de enige breed inzetbare MVI-tool voor
verschillende productgroepen.
De overige zes tools zijn ontwikkeld voor gebruik in de productgroep
Gebouw of de productgroep Grond- Wegen- en Waterwerken (GWW).
Vijf tools daarvan zijn gevalideerd voor het uitvoeren van
milieuprestatieberekeningen volgens het Bouwbesluit 2012 (SBRCURnet,
2015). Voor productgroep Gebouw zijn dat de tools GPR Bouwbesluit,
GPR Gebouw, MRPI MPG Freetool en DGBC Materialentool. DuboCalc is
een milieuprestatietool voor GWW. Ook DuboMat rekent milieuprestatie
door van projecten in de GWW, echter eenvoudiger dan DuboCalc en
niet gevalideerd volgens het bouwbesluit.
Product- of leverancier- georiënteerd?
De twee prestatieladders, MVO Circulair Inkopen en CO2
prestatieladder, bekijken alleen de prestatie van de leverancier. Hierbij
wordt dus niet gegund op basis van de prestatie van een product, maar
kijkt de inkoper naar de bedrijfsvoering of het ketenbeheer van de
leverancier op het gebied van circulariteit (MVO Circulair Inkopen) of
milieu (CO2 prestatieladder).
De vijf milieuprestatieberekeningen (DuboCalc, GPR Gebouw, GPR
Bouwbesluit, DGBC materialentool en MRPI MPG), DuboMat, Gobiobased
en LCC-CO2 beoordelen de prestatie van producten. De overige drie
tools, MVO Risico checker, FMP en RIT zijn zowel product als leverancier
georiënteerd.
4.3

Toepassing door inkoper
Tools hanteren uiteenlopende methodes om de prestatie van een
product / leverancier op één of meer van de drie thema’s te bepalen en
inzichtelijk te maken. Op basis van de analyse onderscheiden we zes
soorten methoden; schaduwprijs rekentools, dashboard-tools product,
dashboard-tool product en leverancier, prestatieladders,
risicobeoordelingen en tools die een set aan zowel kwantitatieve als
kwalitatieve indicatoren presenteren. We lichten ze in deze paragraaf
toe (zie ook tabel 4.3).
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Tabel 4.3 Overzicht en beschrijving van methoden die worden gebruikt door de
MVI tools. LCA = levenscyclus analyse

Methode
Schaduwprijs
rekentool

Dashboardtool
product

Beschrijving
Geeft met behulp van LCA een
kwantitatieve weergave van de prestatie
(de milieukosten van materialen en
processen) van product (GWW of
Gebouwen) gedurende hele levenscyclus
Geeft een kwantitatieve weergave van
product prestatie op een ‘dashboard’

Dashboardtool
product en
leverancier

Geeft een kwantitatieve weergave van
product en leveranciersprestatie op een
‘dashboard’

Prestatieladder

Zet (overwegend) kwalitatieve data over
prestatie leverancier om in een
kwantitatieve score

Risicobeoordeling
(kwalitatief)

Geeft een kwalitatieve beschrijving van de
risico’s gekoppeld aan de aanschaf van
producten
Losse set van kwalitatieve en
kwantitatieve indicatoren die product- en
leveranciersprestatie kunnen beoordelen

Set kwalitatieve
en kwantitatieve
indicatoren

Tool
DuboCalc
DGBC
Materialentool
MPG-MRPI
GPR Bouwbesluit
DuboMat
GPR gebouw
LCC-CO2
Go Biobased
FMP

CO2
prestatieladder
MVO Circulair
inkopen
MVO Risico
checker
RIT

Schaduwprijs rekentools
DuboCalc, DGBC materialen tool, GPR Bouwbesluit, en MRPI MPG
(milieuprestatieberekeningen gebouw en GWW) zijn gebaseerd op
levenscyclus-analyses (LCA) volgens een vastgelegde methode (NMD,
2016b en 2016c). Een LCA geeft inzicht in de milieu-impact van in dit
geval een gebouw of GWW-werk over de gehele levenscyclus. De impact
op elf verschillende milieueffecten (emissies en grondstoffen) wordt
berekend op basis van materiaalgebruik en processen (bijvoorbeeld
transport) van een product. Vervolgens worden de resultaten van de
LCA geaggregeerd door de ‘schaduwkosten’ te berekenen.
Schaduwkosten zijn de (fictieve) kosten die zouden worden gemaakt om
milieueffecten ongedaan te maken. Het geaggregeerde resultaat van
GPR Bouwbesluit, DGBC materialen tool en MRPI MPG (gebouwen) is de
schaduwprijs per m2 BVO per jaar. BVO staat voor bruto
vloeroppervlakte; dat is de totale oppervlakte van een gebouw, inclusief
de spouw, muren etc. Door de kosten per jaar te berekenen worden de
schaduwkosten gecorrigeerd op de levensduur van een gebouw.
DuboCalc is een software programma dat ook de schaduwkosten
berekent, maar dan voor GWW. Hier worden dertien milieueffecten
meegenomen, twee meer ten opzichte van de bovengenoemde tools (zie
ook tabel 4.4). Een berekening van de prestatie van een GWW-werk in
DuboCalc resulteert in de Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde): de
optelling van de milieukosten voor grondstoffen en emissies, geven een
overall indicatie van de milieukosten. Ook worden twee
milieukengetallen voor grondstofdruk en emissies gegeven.
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Tabel 4.4 Milieueffecten die worden meegenomen in milieuprestatieberekeningen
(bron: DuboCalc, 2010; Rijkswaterstaat, 2004; SBRCURnet, 2015)

Milieueffect categorieën

Eenheid
(kg)

Uitputting abiotische
grondstoffen
Uitputting fossiele
energiedragers
Uitputting biotisch (alleen
DuboCalc)
Landgebruik (alleen
DuboCalc)
Klimaatsverandering (GWP
100 jaar)
Aantasting ozonlaag
Fotochemische
oxidantvorming
Verzuring
Vermesting
Humane toxiciteit
Zoetwater aquatische
ecotoxiciteit
Mariene aquatische
ecotoxiciteit
Terrestrische ecotoxiciteit

Sb eq

Weegfactor
(€ per kg
equivalent)
€ 0,16

Sb eq

€ 0,16

Sb eq

Niet beschikbaar

M2

Niet beschikbaar

CO2 eq

€ 0,05

CKF-11 eq
C2H2 eq

€ 30
€2

SO2 eq
PO4 eq
1,4-DCB eq
1,4-DCB eq

€
€
€
€

1,4-DCB eq

€ 0,0001

1,4-DCB eq

€ 0,06

Milieukengetal (€)
Grondstoffen

Emissies

4
9
0,09
0,03

Dashboard tools product
GPR Gebouw, DuboMat, LCC-CO2 en de benchmarktool Go Biobased
maken de prestatie van een product inzichtelijk in een dashboard op
basis van een twee tot tien indicatoren. Kenmerkend voor een
dashboard tool is een snel en compact overzicht van de prestatie.
GPR gebouw neemt naast de vanuit het bouwbesluit 2012 verplichte
milieuprestatieberekening (schaduwkosten) ook nog andere
duurzaamheidsaspecten mee en is daarmee breder georiënteerd dan de
andere tools voor milieuprestatieberekening gebouwen. Het is een
softwareprogramma waarbij ook de energieprestatie van gebouwen, de
invloed op gezondheid (fijnstof), de gebruikskwaliteit (toegankelijkheid
gebouw) en de toekomstwaarde van het gebouw worden bepaald. Per
thema wordt een rapportcijfer gegeven van de huidige staat, de
gewenste situatie en (uiteindelijk) de eindsituatie (zie figuur 4.2). In het
thema ‘milieu’ is de milieuprestatieberekening verwerkt.
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Figuur 4.2 Resultatenscherm van GPR gebouw

DuboMat is ontwikkeld om op een eenvoudige wijze in zicht te geven in
duurzaamheidsprofiel van GWW bouwmaterialen (Grooters, 2015). De
tool is een afgeleide van DuboCalc. Alleen de milieuthema’s die het
belangrijkst worden gevonden zijn meegenomen: (1) CO2-emissie in
keten, (2) aandeel schone energie, (3) fijnstof, (4) transport, (5)
onderhoud, en circulaire economie (6) inzet secundair materiaal, (7)
gebruiksperiode en (8) hergebruik na gebruik (zie figuur 4.3). Deze acht
thema’s geeft volgens de ontwikkelaars 90% van de berekening van het
milieuprofiel in DuboCalc weer (Grooters, 2015). In Excel wordt elk
materiaal op elk criterium gescoord. Indien gewenst kan een bepaald
criterium zwaarder worden gewogen. De uitkomst is een scoreblad met
daarin zes niveaus; aan de labels Ω(= beste), A, B, C, D, E zijn een
aantal punten verbonden.

Figuur 4.3 Weergave van uitkomst DuboMat (Bron: De Jonge Milieu Advies,
2014)
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LCC-CO2 geeft - in een Excelsheet - een berekening van (1) de Life
Cycle Costs (LCC, dit zijn alle verwervings-, werkings-, onderhouds-,
overige en verwijderingskosten en is vergelijkbaar met Total Cost of
Ownership (TCO) en (2) de CO2 footprint van een product (zie figuur
4.4). Zowel de leverancier als de inkoper dient hiervoor gegevens aan te
leveren. Op welke wijze dat het beste kan worden gedaan is opgenomen
in de handleiding (Smart SPP, 2014).

Figuur 4.4 Voorbeeld van uitkomst sheet LCC-CO2 (Bron: Smart SPP, 2014)

Go Biobased ontwikkelt een benchmark-tool waarbij een product wordt
gescoord op (1) mate van hernieuwbaarheid, (2) verbeterde functionele
en technische prestatie van biobased product t.o.v. fossil based product,
(3) verbeterde CO2 footprint van biobased product t.o.v. fossil based
product, (4) TCO, en (5) inzicht in wat er gebeurt na toepassing. Per
criterium zijn er 0 tot 4 punten te scoren ten opzichte van niet biobased
alternatief, die in een scoreblad worden gepresenteerd (zie figuur 4.5).
De scores zijn per criterium los inzichtelijk (geen aggregatie).
5. Hergebruik

1

4. Kosten en
opbrengsten

1

3. Levenscyclus
CO2 footprint
2. Functionaliteit
en prestaties

4

1

4

4?

2

1

3

4?

2

21

43

4?4

3?

1. % biobased
Asfalt

4

1
A

B

4
C

1
D

Figuur 4.5 Voorbeeld scoreblad Go Biobased; vier asfalt alternatieven worden
met elkaar vergeleken (Bron: Provincie Zeeland, 21 januari 2016)

Dashboard tool product en leverancier
FMP bestaat uit een uitgebreide online vragenlijst die door een
leverancier dient te worden ingevuld, waarbij vragen worden gesteld
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over zowel de leverancier als het product. Het bevat meer dan 60
vragen over (1) of er basisvoorwaarden op onderwerpen als veiligheid,
gezondheid en kwaliteit aanwezig zijn, (2) of er handelingen/acties zijn
die wel of niet bijdragen aan de circulariteit, (3) wat de meetbare mate
van circulariteit is, (4) welke lange termijn strategie en blijvende
inspanning tot productverbetering er zijn, en (5) de mate van aandacht
voor ketenbeheer en transitie. De leverancier wordt soms gevraagd
bewijsmateriaal toe te voegen. Wanneer verschillende leveranciers deze
invullen kunnen leveranciers en producten met elkaar worden
vergeleken.

Figuur 4.6 Uitkomst sheet FMP (Bron: de Nooij, 2016a)

Ook deze tool is nog in ontwikkeling. In de huidige vorm biedt de tool,
naast de kwalitatieve informatie uit de vragenlijst, als resultaat een
overzicht met daarin een score op de basisvoorwaarden en de acties van
leverancier en product (zie figuur 4.6).
Prestatieladders
De CO2-prestatieladder en de prestatieladder uit MVO Circulair Inkopen
hebben een vergelijkbare methode. Deze tools zetten een kwalitatieve
beschrijving over de prestatie van leveranciers om in een gewogen
kwantitatieve score. De CO2-prestatieladder heeft op de vier
invalshoeken – (1) inzicht in de CO2 productie, (2) mate van reductie
(carbon footprint), (3) transparantie en (4) ketenparticipatie op het
gebied van CO2 – elk 5 treden (zie figuur 4.7). Per invalshoek zijn
(overwegend) 3 niveaus beschreven waarbij maximaal 25 punten
(afhankelijk van de weging) kunnen worden gescoord. Om een bepaalde
trede te halen, moet het bedrijf op alle invalshoeken aan de
desbetreffende niveaubeschrijvingen voldoen.
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Figuur 4.7 Vijf treden op basis van vier invalshoeken (Bron: SKAO, 2015)

Een hogere ‘trede’ op de ladder levert voordeel op bij een aanbesteding
(SKAO, 2015). Er wordt dan een korting gegeven (zie voorbeeld figuur
4.8)

Figuur 4.8 Voorbeeld hoe een hogere trede op CO2-prestatieladder
gunningsvoordeel geeft (BSI, 2016)

Op dezelfde wijze werkt de prestatieladder van MVO Circulair Inkopen.
Indicatoren zijn geordend in de drie categorieën; circulaire strategie (5
indicatoren), ketensamenwerking (6 indicatoren) en risicomanagement
(2 indicatoren). Op drie niveaus wordt er gescoord: niveau 1 gaat over
de intentie organisatie, niveau 2 gaat over het hebben van een gericht
plan, niveau 3 over daadwerkelijk realisatie (MVO, z.d. a). Deze
prestatieladder is nog niet zo wijd erkend als de CO2-prestatieladder en
is nog niet gevalideerd. Het is bedoeld om suggesties voor
gunningscriteria te geven. MVO Nederland ziet deze prestatieladder als
een aanvulling op de CO2 prestatieladder (MVO, z.d. b).
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Kwalitatieve beschrijving van aandachtspunten
MVO Risicochecker geeft kwalitatieve beschrijving van de risico’s ten
aanzien van verschillende productgroepen. In de beginfase van het
aanbestedingsproces kan de inkoper een analyse uitvoeren om te kijken
welke (milieu)risico’s / aandachtspunten er spelen bij de aankoop van
een bepaald product. De resultaten die hieruit volgen vormen een
startpunt voor het bepalen van prestatiegerichte gunningscriteria.
Set kwalitatieve & kwantitatieve indicatoren
RIT is nog in ontwikkeling, maar het kader biedt de mogelijkheid tot het
meenemen van 47 kwalitatieve als kwantitatieve indicatoren op het
gebied van (1) circulariteit, (2) fairness, (3) milieu footprint, (4) product
performance en (5) transparantie. Inkopers kunnen de indicatoren
gebruiken voor het opstellen van gunningscriteria. Het biedt (nog) geen
snel (geaggregeerd) overzicht van de prestatie zoals bij de
schaduwprijsmethode, dashboard tools en prestatieladders.
4.4

Achtergrond
Ontwikkeling van de tools
Een aantal tools zijn ontwikkeld in publiek-private samenwerking.
Gobiobased is bijvoorbeeld ontstaan uit een samenwerking van de
Provincie Zeeland met het bedrijfsleven en kennisinstituten. Ook de
twee tools die MVO Nederland heeft ontwikkeld, MVO Circulair Inkopen
en MVO Risico checker, zijn tot stand gekomen door samenwerking
tussen bedrijven en (semi-) overheid. DuboMat is ontwikkeld door twee
adviesbureaus. Future Mountain Productscan (FMP) en Resource
Identification Tool (RIT) zijn eveneens ontwikkeld door private partijen,
maar in samenwerking met anderen: Reinier de Nooij heeft onder
andere samen met Rijnstate ziekenhuis FMP ontwikkeld en Metabolic
heeft samen met Alliander RIT ontwikkeld. DuboCalc, oorspronkelijk
ontwikkeld door Rijkswaterstaat, wordt nu verder ontwikkeld door
Cenosco (een softwarebedrijf) en Royal Haskoning DHV. De andere
milieuprestatieberekeningen zijn ontwikkeld door verschillende
adviesbureaus. De CO2 prestatieladder, ontwikkeld door ProRail, wordt
nu beheerd Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen
(SKAO).
Toegankelijkheid voor de inkoper
De milieuprestatieberekeningen gebouw zijn in beheer van
adviesbureaus waardoor er kosten verbonden zijn aan het gebruik van
de tools. DuboCalc is daarentegen vrij toegankelijk, maar het toepassen
van de tool vraagt enige kennis van LCA / schaduwprijs methodiek.
DuboMat is eenvoudiger toe te passen, echter deze tool is niet vrij
toegankelijk; er zijn kosten verbonden aan gebruik.
De CO2 prestatieladder is vrij te gebruiken voor de inkoper. De input
van deze tool is toegankelijk op de website van SKAO (www.skao.nl). De
certificeringskosten zijn voor de leveranciers. Omdat de MVO Circulair
Inkopen (nog) geen certificering kent, zijn er geen kosten verbonden
voor de leveranciers. Voor het gebruik van LCC CO2 is enige kennis van
levenscycluskosten en CO2 footprint noodzakelijk, maar de tool is vrij
toegankelijk en transparant. De overige tools zijn ook vrij toegankelijk
(zie tabel 4.2).
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Databron
Verschillende tools gebruiken externe data om de product- of
leveranciers- prestatie te kunnen bepalen. De vijf milieuprestatietools
voor Gebouwen en GWW gebruiken dezelfde wijd erkende databronnen
om de berekeningen uit te voeren. Dit zijn de Nationale Milieudatabase
(NMD, 2016) en NIBE Milieuclassificaties (NIBE, 2016a). Deze
databronnen geven zicht op de milieubelasting van bouwstoffen en
worden regelmatig bijgewerkt. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de
tool. DuboCalc maakt daarnaast ook gebruik van een zogenaamde
DuboCalc database, welke is verankerd in het softwareprogramma. MVO
Risico checker geeft een uitgebreide lijst van bronnen (MVO Nederland,
z.d.b). De beschreven risico’s moeten worden ondersteund door
bronnen. Dit heeft als gevolg dat de tool mogelijk niet alle risico’s dekt,
omdat er tot dan toe nog geen bronnen zijn gevonden die een bepaald
risico onderschrijven (MVO Nederland, 2016). De overige tools zijn
gebaseerd op diverse (wetenschappelijke) bronnen en inzichten of
maken vooral gebruik van de data die de leverancier levert.
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Indicatoren van MVI-tools

In dit hoofdstuk gaan we in op welke MVI-thema’s worden meegenomen
in de tools en welke indicatoren hiervoor worden gebruikt. Tabel 5.1 laat
zien welke tools indicatoren hebben voor de verschillende subthema’s.
Het wel of niet meenemen van de subthema’s zegt in deze context niets
over de kwaliteit van een tool. Deze analyse is bedoeld om inzicht te
creëren in welke verschillende indicatoren worden gebruikt om
duurzaamheid te kwantificeren of kwalificeren en is niet bedoeld om de
tools te beoordelen.
De dertien tools bevatten samen ongeveer 300 indicatoren. Om de grote
hoeveelheid informatie behapbaar te maken start elke paragraaf met
een samenvatting van de indicatoren van de verschillende tools per
MVI-thema, en lichten we vervolgens per subthema enkele highlights
toe (met behulp van de scope en het aangrijpingspunt in de
oorzaak/effect keten van de indicator). Een volledig overzicht van de
indicatoren van elke tool is per subthema te vinden in de bijlagen 1 tot
en met 4.
Tabel 5.1 Welke tools (indicatoren) belichten welke subthema’s?

Milieu-vriendelijk

Hergebruikte grondstoffen

Herbruikbaarheid

Circulaire ketens / NBM

Hernieuwbare grondstoffen

Hernieuwbaarheid

Risicobeoordeling

Grondstofgebruik (input)

Set kwal. & kwant.
Prestatieladder

Natuur & biodiversiteit

Dashboard

Tools
DuboCalc
MRPI MPG
DGBC materialentool
GPR Bouwbesluit
GPR Gebouw
DuboMat
LCC-CO2
GoBiobased
FMP
RIT
CO2-prestatieladder
MVO Circulair inkopen
MVO Risico checker
Aantal tools

Gezondheid & luchtkwaliteit

Methode
Schaduwprijs

Biobased

Water en bodemkwaliteit

Subthema’s

Circulair

12

9

10

9

6

5

5

2

3

2

Pagina 41 van 91

Productprestatie

MVI thema’s

Klimaat & energie

5

7
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5.1

Indicatoren milieuvriendelijk inkopen
Samengevat
Bijna alle tools (12) hebben indicatoren waarbij klimaat en energie
wordt belicht (alleen MVO Circulair inkopen niet). De indicatoren
verschillen echter in scope en oorzaak/effect-keten;
• Prestatie van producten wordt meestal gemeten in CO2equivalenten (in DuboCalc, de vier MPGs voor gebouwen,
DuboMat, Go Biobased, LCC-CO2);
• FMP en RIT hebben veel driver en response indicatoren (e.g.
respectievelijk hoeveel energie verbruik? en welke maatregelen
worden genomen?) om klimaat & energie prestatie van zowel
product als leverancier te meten;
• MVO Risico checker en CO2 prestatieladder beschouwen
voornamelijk de inspanningen van de leveranciers ten aanzien
van klimaat & energie.
Negen tools die ingaan op water- en bodemkwaliteit gebruiken vooral
indicatoren die zich richten op vervuiling met nutriënten en chemicaliën
en minder op bijvoorbeeld vruchtbaarheid.
• DuboCalc, MRPI MPG, DGBC materialen tool, GPR Bouwbesluit en
het MPG gedeelte in GPR Gebouw nemen de ‘potentiele’
verandering van het milieu als gevolg van het toepassen van
een product (state indicatoren), bijvoorbeeld verandering van de
toxiciteit of het broeikaseffect;
• FMP en RIT beschouwen wederom voornamelijk driver en
response indicatoren;
• MVO Circulair inkopen beschouwt de inspanningen ten aanzien
van schadelijke stoffen gebruik en de MVO Risico checker geeft
een beschrijving van mogelijke impact op water- en bodem die
gepaard gaat met een bepaald product.
Door tien tools wordt de invloed op humane gezondheid voornamelijk
bepaald op basis van luchtkwaliteit (pressure en state) en het gebruik
van schadelijke stoffen (driver).
Natuur en biodiversiteit worden voornamelijk geduid via de driver
indicator ‘mate van grondstoffengebruik’ (dit heeft invloed op de
hoeveelheid en kwaliteit van de leefruimte voor flora en fauna). Daarbij
moet worden opgemerkt dat de indicatoren die zijn benoemd bij klimaat
en bij water- en bodemkwaliteit ook iets zeggen over de potentiële
impact op de kwaliteit van natuur en op biodiversiteit. Voor alle milieu
subthema’s geldt dat er zowel indicatoren zijn op het niveau van driver,
pressure, state en response, waarbij de drivers, pressure en state
doorgaans kwantitatief zijn en response kwalitatief. RIT en MVO Risico
checker gebruiken ook enkele state en impact indicatoren.
Klimaat & Energie indicatoren
Van de dertien tools (die zich allen richten op milieuvriendelijk inkopen),
bevatten er twaalf indicatoren voor het subthema klimaat & energie.
Alleen MVO Circulair Inkopen niet. De wijze waarop klimaat & energie
wordt meegenomen, varieert flink. De indicatoren verschillen op driver,
pressure, state én response niveau, ten aanzien van verschillende fases
in de levenscyclus en ten aanzien van de scope (product of leverancier).
De kwantitatieve indicatoren richten zich overwegend op het niveau van
drivers (bijvoorbeeld de energie efficiëntie) of state (uitgedrukt in CO2
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equivalenten). De tools met kwalitatieve indicatoren nemen ook het
response niveau mee (maatregelen). Zie bijlage 1.1 voor een compleet
overzicht per tool.
Prestatie van producten wordt meestal gemeten in CO2-equivalenten
Bij de tools die vooral naar de prestatie van de producten kijken is de
meest voorkomende indicator een berekening van CO2equivalenten.
Zeven tools (DuboCalc, de vier milieuprestatieberekeningen gebouw, Go
Biobased, en LCC-CO2) nemen de CO2-emissie over de gehele
levenscyclus van een product mee (in kilogram CO2 equivalenten). Voor
de vijf milieuprestatieberekeningen geldt overigens dat de CO2-emissies
worden omgerekend van een milieueffect (broeikaseffect) naar een
kostenindicator (namelijk de schaduwkosten). Enkele van deze tools
vullen de CO2 equivalenten aan met andere indicatoren, bijvoorbeeld
GPR Gebouw berekent ook nog de energieprestatie van gebouwen
tijdens de gebruiksfase. Ook DuboMat bevat de indicator CO2
equivalenten, maar beperkt zich tot de productieketen en dus niet de
hele levenscyclus.
FMP en RIT beschouwen zowel product als leverancier
FMP en RIT zijn tools die voor dit subthema zowel de prestatie van een
product als leverancier meenemen. RIT kijkt bijvoorbeeld naar (1) de
hoeveelheid energieverbruik (driver indicator op productieketen niveau),
(2) de CO2 emissies (pressure op levenscyclusniveau), (3) fractie
hernieuwbare energieverbruik (driver op levenscyclusniveau), en (4) de
fractie van leveranciers dat duurzame technologieën heeft geïnstalleerd
(driver indicator ten aanzien van ketenbeheer).
Dit laat zien dat er ook binnen tools variatie is in de scope en focus van
indicatoren. FMP inventariseert op basis van de vragenlijst 15
indicatoren waarvan de meesten gericht zijn op ketenbeheer. Een
typische kwalitatieve indicator uit FMP over het ketenbeheer is: ‘treft de
leverancier maatregelen om zo energiezuinig of emissie luw mogelijk te
produceren?’.
MVO Risico checker en CO2-prestatieladder beschouwen inspanning
leveranciers
Tot slot zijn er twee tools die alleen kijken naar de prestatie van
leveranciers: MVO Risico checker en CO2-prestatieladder. CO2prestatieladder heeft een procesmatige focus en belicht zowel de eigen
bedrijfsvoering van de leverancier als de activiteiten van de leverancier
in de keten. Met betrekking tot de bedrijfsvoering gaat het over (1) de
mate van inzicht in eigen verbruik (driver en pressure), (2) de
aanwezigheid van activiteiten en doelstellingen t.a.v. CO2-reductie
(response, het zijn maatregelen) en (3) transparantie en commitment
over de CO2 prestatie (response). Ten aanzien van ketenbeheer wordt
de kennis en betrokkenheid ten aanzien van ketenparticipatie
beoordeeld (respons indicator). De MVO Risico checker heeft een andere
benadering door per productgroep een beschrijving te geven inzicht te
geven in mogelijke knelpunten binnen de keten ten aanzien van klimaat
en energie. Het betreft een kwalitatieve beschrijving die gaan over
zowel drivers, pressure, state, impact als response. Een voorbeeld
beschrijving van een mogelijk knelpunt is; ‘18 procent van het karton en
papier dat in Nederland wordt geproduceerd, wordt gemaakt van verse
houtvezels. Dit heeft een hogere CO2-voetafdruk dan het papier dat van
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oud papier wordt gemaakt. De productie van papier en karton is relatief
energie-intensief omdat er veel water en fossiele brandstoffen worden
gebruikt’ (Bron: MVO Nederland, 2016; filter klimaat & energie).
Water- en bodemkwaliteit indicatoren
Er zijn 9 tools die rekening houden met water- en bodemkwaliteit:
DuboCalc, MRPI MPG, DGBC materialen tool, GPR Bouwbesluit, GPR
Gebouw, RIT, FMP, MVO circulair en MVO Risico checker. De
milieuprestatieberekeningen kijken via de schaduwprijsmethode naar de
uiteindelijke veranderingen van het milieu (ecotoxiciteit, eutrofiëring en
verzuring) als indicatie voor de impact op het ecosysteem. Andere tools
nemen daarentegen voornamelijk driver of response indicatoren mee
(respectievelijk het ‘gebruik van schadelijke stoffen’ en maatregelen die
leveranciers nemen). Zie bijlage 1.2 voor een compleet overzicht van de
indicatoren.
De milieuprestatieberekeningen voor GWW en Gebouw (DuboCalc, MRPI
MPG, DGBC materialen tool, GPR Bouwbesluit en het MPG gedeelte in
GPR Gebouw) berekenen, voordat de totale schaduwkosten worden
bepaald, het effect van een product (hele levenscyclus) op zoetwater,
zoutwater en terrestrische ecosystemen. Per materiaal is het verwachte
effect (‘het potentieel’) op de drie soorten ecosystemen opgenomen in
de Nationale Milieudatabase (NMD): ecotoxiciteit in 1,4-dichlorobenzeen
equivalenten per kilogram (1,4-DCB eq.; PRé, 2016), verzuring in kg
zwaveldioxide equivalenten en vermesting/eutrofiëring in kg fosfaat
equivalenten. Deze tools zetten dus driver indicatoren (gebruik van
bepaalde hoeveelheden materiaal) om in state indicatoren. Omgerekend
naar de schaduwkosten worden deze drie impact indicatoren ten
opzichte van elkaar en de indicatoren voor de andere (sub)thema’s
gewogen. De MPG tools meten dus voornamelijk de ‘potentiele’
verandering van het milieu.
Waar de bovengenoemde milieuprestatieberekeningen vooral
levenscyclus en state georiënteerd zijn, is FMP in het bijzonder
productieketen en driver/ response georiënteerd. De tool bevraagt
bijvoorbeeld (1) het schadelijke stoffengebruik tijdens het
productieproces (driver indicator), (2) het schadelijke stoffen gebruik
dat wordt vermeden (ja/nee) (driver) en (3) maatregelen die zijn
genomen ter verlaging van de uitstoot van schadelijke stoffen
(response). Deze driver en response indicatoren zijn zowel relevant voor
water- en bodemkwaliteit als humane toxiciteit. RIT bevat, naast een
LCA op ecotoxiciteit, een veel omvattende lijst met pressure, state, en
response indicatoren op het gebied van water- en bodemkwaliteit. Een
voorbeeld van een pressure indicator is de emissie aan verzurende
stoffen (SOx, NOx, NH3). Het meten van de kwaliteit (en kwantiteit) van
het water dat wordt uitgestoten tijdens het productieproces is een state
indicator. En response van leveranciers in de keten wordt geduid door
bijvoorbeeld te vragen naar de fractie van leveranciers met een officieel
managementplan voor hergebruik en recycling van water of dat het
product en de producent voldoet aan de Europese Directive WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment). Deze Directive (richtlijn)
stuurt onder andere aan op het zo min mogelijk gebruiken van toxische
stoffen (EC, 2016). FMP & RIT zijn dus meer driver en response
georiënteerd (t.o.v. de milieuprestatieberekeningen.
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MVO Circulair inkopen gaat in op hoe de leverancier omgaat met het
gebruik van schadelijk stoffen in het product. MVO Risico checker geeft
wederom een kwalitatieve beoordeling, met daarin driver, pressure,
state en impact indicatoren. Hier volgt een voorbeeld van een mogelijk
knelpunt die een inkoper kan meenemen bij het aanbesteden van
voedselproducten die afkomstig zijn uit Denemarken: ‘Landbouw is goed
voor meer dan 85 procent van het totale pesticidenverbruik in
Denemarken. Volgens de Deense NGO Deense Vereniging voor
Natuurbehoud (DN), is het grondwater in Denemarken vaak in gevaar
van vervuiling. Sporen van bestrijdingsmiddelen uit de landbouw zijn
gevonden in waterputten. DN meldt dat tussen 1999-2009, bijna 1.300
Deense drinkwaterputten resten van pesticiden bevatten, en daarom
werden deze putten gesloten. In een rapport uit 2011 van de Deense
onderzoeksinstelling voor geologische studies in Denemarken en
Groenland GEUS werd er geconcludeerd dat elke vierde Deense
waterput residuen van één of meer pesticiden bevatte’ (MVO Nederland,
2016; filter Bodem- & (grond)watervervuiling).
Humane gezondheid
Tien tools nemen indicatoren mee die ingaan op de humane gezondheid:
de DuboCalc, MRPI MPG, DGBC Materialentool, GPR Bouwbesluit, GPR
Gebouw, DuboMat, RIT, FMP, MVO Circulair inkopen en MVO Risico
checker. We zien dat humane gezondheid in de tools vooral wordt
belicht in relatie tot luchtkwaliteit en schadelijke stoffen gebruik. Zie
bijlage 1.3 voor de overzichtstabel.
In de vijf milieuprestatieberekeningen (DuboCalc, MRPI MPG, DGBC
Materialentool, GPR Bouwbesluit, inclusief MPG deel in GPR Gebouw)
worden over de hele levenscyclus van een product een aantal
milieueffecten meegenomen die een indicatie geven voor de impact op
humane gezondheid: (1) de potentiële aantasting van de ozonlaag in kg
CKF-11 eq. (maat voor minder bescherming tegen UV straling), (2) de
potentiële bijdrage van materialen aan smogvorming wordt
meegenomen als fotochemische oxydantvorming in kg C2H2
equivalenten en (3) de potentiële bijdrage aan humane toxiciteit in kg
1,4-DCB equivalenten (dezelfde eenheid als ecotoxiciteit). Deze
indicatoren worden ook omgerekend naar schaduwkosten. GPR Gebouw
neemt naast de milieuprestatieberekening een rapportcijfer ten aanzien
van de fijnstofemissies als een aparte indicator in het dashboard. Op
welke wijze deze bepaald wordt is niet inzichtelijk. DuboMat neemt
eveneens de fijnstof emissies als een pressure indicator.
RIT benoemt net als de milieuprestatieberekeningen ook de bijdrage aan
ozonlaag aantasting, smogvorming en humane toxiciteit, maar dan
belicht vanuit de emissies (pressure), zonder vertaling naar state of
impact. Daarnaast stelt de tool ook driver gerichte vragen over het
gebruik van ongewenste stoffen tijdens productieproces en de
aanwezigheid er van in het eindproduct (driver).
FMP heeft een andere benadering. De vragen ten aanzien van
schadelijke stoffengebruik (driver) en -effecten (state) in de
productieketen zijn al besproken bij bodem- en waterkwaliteit, maar
aanvullend daaraan stelt FMP vragen die gerelateerd zijn aan de
ontwerpfase, gebruiksfase en na gebruik. De MVO risico checker geeft
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kwalitatieve risico omschrijvingen ten aanzien van luchtvervuiling om de
impact op humane gezondheid te duiden.
Natuur en biodiversiteit
Acht tools hebben aanvullende indicatoren die iets zeggen over natuur
en biodiversiteiten dan voornamelijk via grondstoffengebruik: DuboCalc,
MRPI MPG, DGBC Materialentool, GPR Bouwbesluit, GPR Gebouw, RIT,
FMP en MVO Risico checker. De massa of mate van grondstofgebruik
wordt in veel tools genoemd. Zie bijlage 2.4 voor het volledige overzicht
van de indicatoren die onder dit subthema vallen.
De milieuprestatieberekeningen gebouwen berekenen door middel van
LCA van materialen de uitputting van abiotische / fossiele grondstoffen
(in kg Sb equivalenten). DuboCalc neemt in de LCA ook nog het effect
op uitputting van biotische grondstoffen en landgebruik mee.
FMP vraagt aan de leverancier of de grondstoffen uit duurzaam beheer
komen. Duurzaam beheer wil zeggen dat een ‘gebied zodanig wordt
gebruikt dat er geen blijvende schadelijke veranderingen optreden als
gevolg van het gebruik van het gebied. De oorspronkelijke ecologische
functies van het gebied blijven intact. Materialen worden niet sneller uit
het gebied onttrokken dan het ecosysteem met biomassaproductie aan
kan vullen’ (De Nooij, 1 maart 2016). De mate van grondstofgebruik uit
duurzaam beheer zien we als een driver indicator. Daarnaast vraagt de
tool naar maatregelen die zijn genomen om zo min mogelijk
grondstoffen, verpakkingsmateriaal en water te gebruiken (response) en
naar de daadwerkelijke daling van grondstofgebruik per product in de
laatste 5 jaar (driver). RIT vraagt bijvoorbeeld naar de massa van het
grondstof- en watergebruik in het product en de productieketen; dit zijn
driver indicatoren.
De MVO Risico checker geeft een beschrijving van de risico’s. Deze
vallen in twee thema’s biodiversiteit & ontbossing en watergebruik &
waterbeschikbaarheid. Een voorbeeld ten aanzien van papier en karton
productie: ‘Voor de productie van papier is veel water nodig. Volgens
het CBS was het totale waterverbruik in 2009 2,3 miljoen m³
leidingwater, 21,9 miljoen m³ grondwater en 84,6 miljoen m³
oppervlaktewater, hetgeen overeenkomt met 2%, 12% en 2% van de
totale industriële waterconsumptie in Nederland.’ (MVO Nederland,
2016; filter watergebruik & waterbeschikbaarheid).
5.2

Indicatoren Circulair inkopen
Samengevat
De zes tools RIT, FMP en MVO Circulair inkopen, DuboMat, GPR Gebouw
en MVO Risico checker hebben één of meer indicatoren met betrekking
tot circulair inkopen. De meeste tools gaan in op de hoeveelheid
grondstofgebruik, de mate van hergebruikt materiaal / producten en/of
de herbruikbaarheid van materiaal en producten; dus voornamelijk
indicatoren op driver en response niveau. Dit is logisch omdat circulair
inkopen kan worden gezien als een driver/maatregel is om milieudruk te
verlagen.
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Van de zes tools gaan RIT, FMP en MVO Circulair inkopen het meest
uitgebreid in op circulair inkopen. RIT en FMP beoordelen op product
niveau bijvoorbeeld de mate van hoogwaardig hergebruik en
demontabelheid. MVO Circulair inkopen gaat een stap verder door
prestatiecriteria aan te bieden die bijvoorbeeld ingaan op de organisatie
van de circulaire keten en de organisatie van hoogwaardig hergebruik.
Het valt op dat er weinig overlap is tussen de tools qua indicatoren (elke
tool hanteert unieke formuleringen). Soms zijn de indicatoren
onduidelijk. Bijvoorbeeld in FMP wordt de leverancier gevraagd naar de
mate van circulariteit, maar wat wordt daarmee bedoeld?
Grondstofgebruik en schaarste
RIT (set losse indicatoren), FMP (dashboardtool) en MVO Circulair
inkopen (prestatieladder) richten zich op grondstofgebruik. Deze
indicatoren overlappen een flink deel met het subthema natuur &
biodiversiteit onder milieuvriendelijk inkopen. De aanvullende
indicatoren gaan niet over de milieu-impact van grondstoffen en
producten, maar over kennis van de hoeveelheid, herkomst en
materiaalbeschikbaarheid van primair grondstoffen die nodig is voor
circulair gebruik.
MVO Circulair inkopen en RIT vragen specifiek naar de herkomst van het
materiaal, de samenstelling van de producten en gaan in op de mate
van schaarste van het materiaal. MVO Circulair inkopen doet dat door
ladderprestatiecriteria op te stellen (bijv. hoe hoger het percentage van
producten waar grondstofpaspoorten voor beschikbaar zijn, hoe hoger
de trede), terwijl RIT vraagt naar het grondstoffenpaspoort zelf; de
aanwezigheid van een grondstoffenpaspoort is dan de indicator.
Alle drie de tools gaan in op de hoeveelheid materiaalgebruik, elk met
een verschillende focus en insteek. RIT biedt veel indicatoren ten
aanzien van de hoeveelheid gebruikte materialen en grondstoffen in de
productieketen (driver). FMP richt zich daarentegen voornamelijk op de
maatregelen (response) die een bedrijf neemt om het grondstofgebruik
in het productontwerp terug te dringen. MVO Circulair gaat in op de
afvalreductiedoelstellingen van een bedrijf wat volgens de tool de
beginstap is van minder grondstofgebruik. FMP bevraagt de leverancier
overigens ook over het beperken van afval.
Hergebruikte grondstoffen
Vijf tools kijken naar de hergebruikte grondstoffen. DuboMat, FMP, RIT
willen weten welk deel van de grondstoffen in het productontwerp
gerecycled of secundair zijn (driver). RIT kijkt daarbij als enige tool ook
nog naar de mate van hergebruik van water in de eigen bedrijfsvoering.
MVO Circulair inkopen en FMP vragen ook naar de mate van circulariteit.
Het is niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld; gaat het hier over
hergebruikte grondstoffen in het product of de grondstoffen in het
product die na gebruik weer hergebruikt kunnen worden? Of misschien
beide? En betekent circulair dat de grondstof binnen de eigen productie
en gebruikscirkel moet blijven, of mogen grondstoffen ook in andere
ketens worden gebruikt? We nemen ze nu op in de tabellen van beide
subthema’s (hergebruikte grondstoffen en herbruikbaarheid
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grondstoffen, zie respectievelijk bijlage 2.2 en 2.3). Go Biobased
gebruikt de ‘nutrient reutilization score’ waarin het percentage
hergebruikte grondstoffen en het percentage herbruikbaarheid van de
grondstoffen worden gecombineerd (Whittaker en Heine, 2013, p.33) en
wordt ook in beide tabellen opgenomen. Bij MVO Circulair inkopen wordt
het ketenbeheer van de leverancier beoordeeld: de doelstellingen voor
hoogwaardig grondstofhergebruik en de aanwezigheid van key
performance indicators (KPIs) voor circulariteit. Dergelijke indicatoren
komen niet in de andere tools voor.
Herbruikbaarheid grondstoffen
Zes tools (DuboMat, GPR Gebouw, Go Biobased, FMP, RIT, MVO Circulair
inkopen) gaan in op de herbruikbaarheid van de grondstoffen / het
product. DuboMat, GPR Gebouw en Go Biobased hebben allen één
indicator op dit subthema. DuboMat vraagt naar het percentage
grondstofgebruik in het GWW-project dat herbruikbaar is (driver).
GoBiobased geeft, zoals hierboven genoemd, een cijfer op basis van
nutrient reutilization score (op welke wijze dit cijfer wordt toegekend is
niet inzichtelijk). GPR Gebouw geeft ook een cijfer, ten aanzien van de
toekomstwaarde van het gebouw. Het houdt bij de bouw dus al rekening
met de mogelijkheden van het gebouw na het initiële gebruik.
FMP en RIT specificeren verschillende indicatoren voor de mate van
herbruikbaarheid. FMP maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen de mate
van herbruikbaarheid van het product, de grondstof en het
verpakkingsmateriaal. RIT benoemt ook de herbruikbaarheid van afval
materialen in de productieketen (hoeveel % van afval materialen wordt
hoogwaardig hergebruikt, gedowncycled of niet hergebruikt?). Beide
tools gaan ook uitgebreider in op de relatie tussen productontwerp en
herbruikbaarheid; FMP vraagt bijvoorbeeld naar hoe gemakkelijk de
grondstoffen zijn te scheiden en wat de mate van ‘demontabelheid’ en
‘repareerbaarheid’ is? RIT behandelt vergelijkbare aspecten en vraagt
daarbij naar tastbare driver indicatoren, bijvoorbeeld: de benodigde tijd
voor demontage, fractie (%) van componenten dat is ontworpen volgens
Design for disassembly (DfD) principes en de beschikbaarheid van
hergebruikinstructies. RIT vraagt ook naar de mate van
herbruikbaarheid zonder dat dit de kwaliteit van het product beïnvloedt
(zie ook indicatoren productkwaliteit & prestatie op de volgende
bladzijde).
RIT en FMP bevragen ook hoe de leverancier handelt ten aanzien van
bestaand beleid voor hergebruik van grondstoffen. FMP vraagt of de
leverancier is aangesloten bij Besluit beheer verpakkingen en papier en
karton. Dit besluit beoogt inzameling en recycling van
verpakkingsmateriaal te verbeteren (KIDV, z.d.). RIT vraagt of het
product en componenten compliant zijn met WEEE Directive (Waste
Electrical & Electronic Equipment) en RoHS Directive (Restriction of
Hazardous Substances). Deze EU Directives sturen onder andere aan op
de verbetering van inzamelen, behandelen en recyclen van grondstoffen
in elektronisch apparatuur (EC 2016a, EC 2016b).
Transparantie ten aanzien van de grondstoffen is een voorwaarde voor
de mogelijkheden voor hergebruik. RIT, FMP en MVO Circulair inkopen
vragen naar de stoffen in het product (schadelijke stoffen, ‘product
informatie circulair’ –FMP- of grondstoffenpaspoort - RIT en MVO
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Circulair inkopen-). MVO Circulair inkopen beoordeelt verder niet de
mate van de herbruikbaarheid, maar de inspanningen die leverancier in
de keten levert om hoogwaardig hergebruikt te realiseren (response).
Circulaire keten en business modellen
FMP en MVO Circulair inkopen gaan als enige twee tools in op de
organisatie van circulaire keten- en business modellen. FMP vraagt of de
producent eigenaar van het product blijft of het product en / of
verpakkingsmateriaal terugneemt en een strategie heeft om kringloop te
sluiten. MVO Circulair inkopen neemt deze aspecten ook mee. Daarnaast
beoordeelt deze tool als enige de ketensamenwerking; er zijn
bijvoorbeeld criteria betreffende de kennis van de keten, de (leidende)
rol die de leverancier hier in aanneemt, de samenwerken ten aanzien
van productontwerp.
5.3

Indicatoren Biobased inkopen
Samengevat
De drie dashboard tools Go Biobased (GB), Future Mountain Productscan
(FMP) en Resource Identification Tool (RIT) hebben indicatoren specifiek
voor biobased grondstofgebruik die voor alle productgroepen kunnen
worden toegepast. Al deze indicatoren vallen binnen de scope product.
Hernieuwbaar grondstofgebruik
FMP neemt mee of en hoeveel (op een schaal van 1-10, waarbij 1
overeenkomt met 10% en 10 met 100%) hernieuwbaar materiaal
aanwezig is in het product en verpakkingsmateriaal. Ook Go Biobased
kijkt ook naar het percentage hernieuwbaar materiaal aanwezig ten
opzichte van de totale massa. RIT doet dat eveneens, maar neemt
daarbij ook het % watergebruik en energieverbruik dat afkomstig is uit
hernieuwbare bronnen mee. Deze indicatoren zijn driver indicatoren,
omdat ze iets zeggen over de mate van gebruik.
Hernieuwbaarheid van product/grondstof na gebruik
Go Biobased en FMP zijn de twee tools die kijken of er hernieuwbare
grondstoffen overblijven na de gebruiksfase. FMP beschouwt ook het
product na de gebruiksfase: of het product biologisch afbreekbaar is. Go
Biobased neemt dit laatste niet mee.

5.4

Indicatoren voor prestatiegericht inkopen
Tot slot zijn er zeven tools die de productkwaliteit en prestatie expliciet
meenemen. Overwegend kunnen we drie soorten indicatoren in de tools
onderscheiden; de levenscycluskosten, de gebruiksprestatie en de
levensduur van een product. Alle tools hebben één of meer van deze
driver indicatoren die ingaan op het ontwerp van een product. MVO
Circulair inkopen scoort daarnaast de inspanning die de leverancier
levert om de klant het product op de juiste wijze te laten gebruiken
zodat de levensduur verlengd kan worden (ketenbeheer indicator).
Go Biobased, RIT, FMP en GPR Gebouw hebben indicatoren ten aanzien
van de functionele prestatie (hoe goed werkt een product?, wat context
afhankelijk is). In Go Biobased wordt een afweging gemaakt van de
technische en functionele prestatie van een biobased alternatief ten
opzichte van een ‘fossil-based’ alternatief. Deze tool is dus georiënteerd
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op biobased inkopen. FMP is georiënteerd op circulair inkopen en
combineert de mate van scheiding van materialen zonder dat de
functionele prestatie achteruit gaat. GPR Gebouw beoordeelt een
gebouw op de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. FMP en RIT
vragen naast de (functionele) productkwaliteit ook naar de
energiezuinigheid van het product. FMP gaat ook in op de maatregelen
(dat is respons) die worden genomen om het product zo zuinig mogelijk
met energie, chemicaliën en water om te laten gaan.
De levensduur van een product wordt op enige wijze meegenomen door
DuboMat, GPR Gebouw, MVO Circulair inkopen, RIT en FMP. GPR
Gebouw toetst een gebouw op de toekomstwaarde; het aanpassen van
een gebouw gaat gepaard zonder hoge kosten en materiaalverspilling bij
veranderende gebruikseisen. FMP vraagt of het ontwerp past bij de
levensduur van het product. RIT daarentegen kijkt of er in het ontwerp
rekening is gehouden met de levensduur van elk onderdeel van het
product na gebruik. MVO Circulair inkopen beoordeelt de maatregelen
(respons) die de leverancier treft om de levensduur van een product te
verlengen.
De levenscycluskosten geven de kosten van de aanschaf, gebruik en
onderhoud weer voor de inkoper. Deze kosten, ook wel Total Costs of
Ownership, worden meegenomen door Go Biobased, RIT en LCC-CO2.
Het is een indicator waarin naast de aanschafprijs zowel de
gebruikskwaliteit (bijvoorbeeld; hoeveel onderhoudskosten zijn er?
Indicatie voor kwaliteit?) als de levensduur (de kosten worden berekend
met in achtneming van de levensduur, om zo producten te kunnen
vergelijken) indirect worden meegenomen. Een product met een hogere
aanschafprijs kan worden geselecteerd omdat de gebruikskosten lager
zijn (en/of de restwaarde hoger is).
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6

Conclusies over de grote diversiteit aan tools

In dit rapport zijn 13 MVI-tools belicht die de inkoper helpen bij
milieuvriendelijk, circulair en biobased inkopen. We zien daarin een
grote variatie tussen de tools in zowel focus, toepassing en achtergrond
als in concreet gebruikte indicatoren. In dit hoofdstuk trekken we
algemene conclusies over de resultaten. Daarna geven we in hoofdstuk
6 op basis van de resultaten handvatten voor inkopers: hoe kies je nu
een tool? In hoofdstuk 7 bespreken we wat we op basis van deze studie
kunnen leren voor de monitor MVI.
MVI thema’s
Waar sommige tools een brede focus hebben, zijn andere specifiek
gericht op één bepaald MVI-thema of sub-thema. Een voorbeeld van
een brede tool is de Future Mountain Productscan. Deze belicht de mate
van milieuvriendelijkheid, biobasedness en circulariteit van zowel
producten (uit alle productgroepen) als leveranciers. Een tool met een
nauwere focus is bijvoorbeeld de CO2- prestatieladder die zich richt op
leveranciers en het MVI-subthema ‘klimaat en energie’. De focus (breed
of smal) zegt trouwens in deze context niets over de kwaliteit van een
tool.
Het meest voorkomende MVI-thema dat wordt belicht is
milieuvriendelijk inkopen. Het komt ook vaak voor dat tools meerdere
MVI thema’s tegelijk belichten, bijvoorbeeld biobased en
milieuvriendelijk inkopen. Dat komt doordat de thema’s sterk met elkaar
verbonden zijn; immers de gemene deler is het bepalen van de prestatie
ten aanzien van het milieu. Deze constatering weerspiegelt ook dat de
verschillende beleidsthema’s in de praktijk niet goed los van elkaar
kunnen worden gezien.
Binnen het thema milieuvriendelijk is het subthema klimaat het meest
belicht. Het wordt in bijna alle tools meegenomen. In de tools zijn
minder indicatoren beschikbaar die belangrijke aspecten van circulaire
en biobased economie meten. Indicatoren op deze thema’s zijn nog
volop in ontwikkeling (zie o.a. PIANOo, 2016j). Tools gaan bijvoorbeeld
wel in op de mate van hergebruikt materiaal, maar hoogwaardig
hergebruik komt daarbij minder naar voren. Drie tools voor circulair
inkopen (RIT, FMP, MVO Circulair inkopen) gaan wel wat verder dan %
hergebruik en herbruikbaarheid van de grondstoffen. Ze beoordelen ook
cruciale elementen voor een circulaire economie zoals het (na gebruik)
terugnemen van de grondstoffen, ketensamenwerking en ontwerp voor
hoogwaardig hergebruik. Dit is een goede stap naar het goed kunnen
meenemen van circulariteit bij inkopen. Hetzelfde geldt voor biobased,
waarin een klein aantal tools wel verder gaan dan % materiaal van
biologische oorsprong, maar goede indicatoren voor hoogwaardige inzet
van grondstoffen nog in ontwikkeling zijn.
Productgroepen
Zes van de dertien tools zijn gericht op een specifieke productgroep.
DuboCalc en DuboMat geven zicht op de prestatie van Grond Weg en
Waterbouw projecten. GPR Gebouw, GPR Bouwbesluit, MRPI MPG en
DGBC Materialentool geven zicht op de prestatie van gebouwen. De
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overige tools zijn in principe voor alle productgroepen te gebruiken,
afhankelijk van de context.
Methodes
Tevens zien we een variatie aan methodes die worden gehanteerd
binnen de tools. Sommige tools maken een analyse van de gevolgen van
productalternatieven op basis van een schaduwprijs methode (de
milieuprestatieberekeningen inclusief DuboCalc). Andere tools geven aan
de hand van een dashboard inzicht in een product of leveranciers
prestatie (GPR Gebouw, DuboMat, LCC-CO2, GoBiobased en FMD), of
hanteren een kwalitatieve methode in de vorm van een prestatieladder
(CO2 prestatie ladder en MVO Circulair inkopen) of een kwalitatieve
beschrijving van risico’s (MVO risico checker).De tools die specifiek zijn
gericht op Gebouwen en GWW hebben allemaal LCA als basis, al dan
niet in combinatie met een bestaande database met LCA data waaruit
kan worden geput en aan kan worden bijgedragen. Dit bestaat niet voor
andere productgroepen. De kosten en baten van het opzetten van een
dergelijke database voor andere productgroepen zou moeten worden
onderzocht. Voor verscheidene productgroepen zou kunnen worden
aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals de database die wordt
opgesteld van LCA data voor voedselproducten (De Valk, et al., 2016).
Achtergrond
Aanvullend op focus en de methodiek hebben we gekeken naar de
achtergrond van de tools. We zien dat tools diverse databronnen
gebruiken om de prestatie van producten en leveranciers te bepalen. Dit
is afhankelijk van de methodiek. De milieuprestatieberekeningen maken
bijvoorbeeld (verplicht) gebruik van de gegevens van de Nationale Milieu
Database. Het gebruik van deze database komt de betrouwbaarheid van
de tools ten goede. De MVO risicochecker gebruikt diverse openbare
bronnen om de risicobeschrijvingen te onderbouwen. De meeste tools
zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende partijen, zowel
publiek als privaat. Sommige tools zijn vrij toegankelijk voor een
inkoper om toe te passen, omdat er geen gebruikerskosten aan
verbonden zijn (bijvoorbeeld DuboCalc of FMP). Aan het gebruik van
enkele andere tools zijn wel kosten verbonden.
Indicatoren
Tot slot verschillen de tools in wat voor soort indicatoren worden
gebruikt voor het kwantificeren of beschrijven van de subthema’s. Dit
verschil is te laten zien door analyse van de oorzaak/effect-keten
(driver, pressure, state, impact, response) én de scope (levenscyclus
fasen of proces) van de indicatoren; beiden zijn uitgelegd in paragraaf
3.2. Voor circulair en biobased inkopen gebruiken tools vooral
indicatoren op driver en response niveau. De oorzaak hiervan is dat
circulair en biobased inkopen handelingswijzen (drivers) zijn om de
impact op het milieu en ook op kosten te verlagen. Bij milieuvriendelijk
inkopen zien we naast driver en response indicatoren, ook pressure
(emissies) en state indicatoren. Van impact indicatoren (het
daadwerkelijke effect op mensen en ecosystemen, in LCA termen endpoints) wordt geen gebruik gemaakt.
De milieuprestatieberekeningen voor gebouwen en GWW geven
voornamelijk zicht op vier verschillende milieu-subthema’s (klimaat &
energie, water- & bodemkwaliteit, gezondheid & luchtkwaliteit en natuur
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& biodiversiteit) van de gehele levenscyclus van een gebouw of GWW
project. De beide prestatieladders daarentegen geven vooral response
indicatoren en beoordelen daarmee het ketenbeheer en de
bedrijfsvoering van een leverancier. Alle tools kijken naar de
productieketen (cradle to gate), hetzij kwantitatief via LCA, hetzij
kwalitatief via indicatoren over ketenbeheer. Een deel van de tools gaat
verder en bekijkt de levenscyclus van producten: DuboCalc en de MPGs,
LCC-CO2, GoBiobased, FMP en RIT.
Aanbevelingen
Alle hierboven beschreven verschillen en overeenkomsten tussen tools
leiden tot aanbevelingen voor inkopers over te kiezen tools (zie
hoofdstuk 7) én aanbevelingen voor de op te stellen monitor voor MVI
(zie hoofdstuk 8). Daarnaast leidt het onderzoek nog tot de volgende
aanbevelingen voor de ontwikkeling van tools:
• Onderzoek voor welke productgroepen het de moeite waard is
om een LCA database op te stellen voor MVI.
• Investeer in indicatoren die de cruciale aspecten van circulair en
biobased inkopen zichtbaar maken, bijvoorbeeld voor
hoogwaardig hergebruik.
• Ontwikkel ook milieu effect datasets (zoals NIBE voor GWW en
gebouwen) voor andere productgroepen, zoals voor
bedrijfskleding, en breidt deze uit met data ten aanzien van
circulair en biobased.
• Keurmerken zijn niet meegenomen in dit onderzoek, maar
zouden een praktische handhaafbare manier kunnen zijn voor
inkopers om gunningscriteria op te gaan stellen. Hiervoor moet
worden onderzocht onder welke voorwaarden keurmerken
kunnen worden ingezet door inkopers. Daarnaast zouden per
productgroep de huidige keurmerken zodanig moeten worden
ontsloten dat deze met inzicht kunnen worden ingezet.
Bijvoorbeeld zoals Milieu centraal momenteel aan het doen is
voor voedselkeurmerken (Milieu Centraal, 2016).
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7

Betekenis voor inkoper

De analyse is een goede basis voor het opstellen van een handreiking
voor inkopers om hen te helpen bij het kiezen van de meest geschikte
tool voor hun situatie. In dit hoofdstuk leiden we de inkoper door de
beschikbare informatie in dit document om een tool te kunnen
selecteren. In paragraaf 7.1 zijn zes vragen opgesteld die de inkoper
zich zelf kan stellen. Paragraaf 7.2 geeft per tool een overzicht in welke
context deze toepasbaar is.
7.1

Welke inkoopcontext past bij welke tool?
De context van elke aankoop is anders. De onderstaand vragen helpen
de context te verduidelijken en biedt de inkoper de mogelijkheid met
behulp van de informatie uit dit document een tool te selecteren. Het is
natuurlijk ook mogelijk meerdere tools tegelijk te gebruiken, of de tools
aan te vullen met relevante gunningscriteria die niet in dit onderzoek
zijn meegenomen (bijvoorbeeld keurmerken).
Vraag 1. In welke productgroep valt mijn aankoop en is daar een
specifieke tool voor?
Toelichting: Voor GWW en gebouwen zijn al specifieke tools ontwikkeld.
Voor andere soorten aankopen zijn generieke tools beschikbaar. De
tools kan de inkoper vinden in;
• Het overzicht van tools voor verschillende productgroepen; Zie
tabel 4.2, kolom Focus – Productgroep.
Vraag 2. Welk MVI-thema is relevant voor deze productgroep
(inclusief diensten) en passend bij de ambities van mijn
organisatie? Toelichting: Een tool kan worden gezocht passend bij de
ambities van organisatie. Ter illustratie, een gemeente met hoge
ambities op het gebied van circulariteit en die klimaatneutraal wil
worden, neemt één of meerdere tools in de hand die zich in ieder geval
op deze twee thema’s richt(en). Welke (sub) thema’s relevant zijn, is
ook deels productgroep- én locatie gebonden. Bijvoorbeeld bij de inkoop
van catering is het thema milieu vaak relevanter dan circulariteit en in
stedelijk gebied is het thema luchtkwaliteit vaak erg belangrijk. Het is
belangrijk de thema’s bewust te kiezen, het liefst in lijn met de
beleidsdoelen en inkoopambities van de organisatie. De MVO risico
checker kan helpen met het vinden van relevante thema’s bij de vraag.
Vervolgens kan de inkoper een bijpassende tool vinden in:
• Het overzicht van tools die op milieuvriendelijk, circulair of
biobased inkopen ingaan; Zie tabel 4.2, kolom Focus – MVI
Thema,
• Het overzicht van alle subthema’s inclusief prestatie gericht
inkopen in tabel 5.1 Welke tools belichten welke subthema’s,
• De bijlagen 1, 2, 3 en 4 waarin per subthema de specifieke
indicatoren van de tools zijn opgenomen.
Grofweg komt naar voren dat;
• De CO2 prestatieladder en LCC-CO2 een focus hebben op
klimaat,
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•
•
•
•
•

De tools DuboCalc, DuboMat en de MPGs (inclusief GPR Gebouw)
zich focussen op verschillende milieu thema’s,
Go Biobased en FMP biobased inkopen ondersteunen,
MVO Circulair inkopen en FMP alle aspecten van circulair
inkopen ondersteunen,
De dashboardtools (LCC-CO2, Go Biobased, GPR Gebouw,
DuboMat en FMP) en MVO Circulair inkopen prestatiegericht
inkopen meenemen,
FMP, GoBiobased en RIT de alle drie de MVI thema’s en
prestatiegericht inkopen belichten.

Vraag 3. Is het belangrijk om inzicht te krijgen in de prestatie
van de leverancier of van een product of dienst, of beide?
Toelichting: Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het product,
relevante thema (antwoord vraag 1) en ook wat voor prestatie
indicatoren er beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld; indicatoren voor de
circulaire prestatie van producten zijn er nog niet volop. Men kan er dan
voor kiezen om bijvoorbeeld de prestatie van de leverancier mee te
nemen. Ook hier kan de MVO risicochecker helpen door te signaleren
waar als inkoper bij de desbetreffende productgroep op te letten. De
inkoper kan een passende tool vinden in:
• Tabel 4.2, kolom Focus – Scope,
• Tabel 4.3 Overzicht en beschrijving van methoden die worden
gebruikt door MVI tools. De kolom Beschrijving gaat in op of de
methode van de tool leverancier of product georiënteerd zijn,
• De Bijlagen 1, 2, 3 en 4 waarin per subthema de specifieke
indicatoren van de tools zijn opgenomen (laatste kolom, Scope).
We zien dat;
• MVO Circulair inkopen, CO2 prestatie ladder vooral leverancier
georiënteerd zijn,
• DuboCalc, de MPGs, DuboMat, GPR Gebouw, LCC-CO2, Go
Biobased, MVO risico checker voornamelijk product
georiënteerd zijn,
• FMP en RIT zowel leverancier als product georiënteerd zijn.
Vraag 4. Wat voor soort uitkomsten moet de tool realiseren; wil
ik mogelijke aandachtspunten signaleren of een overzicht van de
prestatie? Wil ik kwalitatieve of kwantitatieve resultaten?
Toelichting: afhankelijk van de context, zal het antwoord hier op
verschillen. De inkoper kan een passende tool vinden in:
• Tabel 4.2, kolom Toepassing,
• Tabel 4.3 Overzicht en beschrijving van methoden die worden
gebruikt door MVI tools en paragraaf 4.3 Toepassing door
inkoper.
Op basis van deze gegevens in dit rapport kunnen we zeggen dat;
• Voor het signaleren van aandachtspunten de MVO risico
checker een optie is,
• De schaduwprijs rekentools DuboCalc en de MPGs (inclusief GPR
Gebouw) en de dashboardtools DuboMat, LCC-CO2, FMP en Go
Biobased kwantitatieve resultaten geven over de prestatie van
een product. De dashboard tools geven een overzicht op een
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•
•

aantal indicatoren, de schaduwprijs rekentools plakken een
milieuprijs in Euro’s op het product,
De prestatieladders MVO Circulair Inkopen en CO2
prestatieladder kwalitatieve data van prestatie van een
leverancier omzetten in een kwantitatieve score,
RIT inzicht geeft in mogelijke gunningscriteria/relevante
indicatoren. De inkoper kan als het ware relevante indicatoren
selecteren.

Vraag 5. Als ik een product koop, is het belangrijk om de impact
van de levenscyclus in kaart te brengen, of zijn bepaalde delen
van de productketen belangrijk? Toelichting: Als de inkoper inzicht
heeft over welke delen van de productketen, kan hij/zij op basis daarvan
een geschikte tool selecteren.
• Kijk voor specifieke indicatoren (per subthema) in bijlagen 1, 2, 3
en 4 de laatste kolom (Scope). Bijvoorbeeld; blauw gearceerde
indicatoren gaan in op de levenscyclus; rood gearceerde gaat in
op de productieketen (cradle to gate) en paars gearceerde
indicatoren gaan in op productontwerp.
De GWW en Gebouwen tools (DuboCalc en de MPGs) en RIT en FMP
hebben voornamelijk een levenscyclus focus.
Vraag 6. Is het belangrijk dat ik als inkoper zelf de tool kan
toepassen?
• Tabel 4.2, kolom Achtergrond - Toegankelijkheid gebruiker en
paragraaf 4.4 Achtergrond
Grofweg komt daar uit naar voren dat de tools CO2 prestatieladder,
FMP, Go biobased, LCC-C02, MVO Circulair inkopen, MVO risico checker,
RIT, DuboCalc (wel complex) zelf door de inkoper zijn toe te passen,
omdat daar geen kosten aan verbonden zijn voor de inkoper.
7.2

Toepasbaarheid en ontwikkelpunten van de tools
In de onderstaande tabel 7.1 is per tool een overzicht weergegeven van
de mogelijkheden bij een inkoop, gebaseerd op de gegevens uit dit
rapport. Ook benoemen we enkele ontwikkelpunten voor de tool zelf
(aanbevelingen).
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Tabel 7.1a Wanneer is welke tool toepasbaar? (voor inkoper)

DuboCalc
Kies deze tool…

•

•
•
Benodigdheden voor
toepassing zijn…

•

De tool is minder
geschikt…
Mogelijke
ontwikkelpunten
Wat kunnen we van
deze tool leren?

•
•
•
•

Voor het afwegen van GWW scenario’s waarbij een
uitgebreide weergave milieu impact (alle milieu sub
thema’s) van de levenscyclus, op basis van LCA
(schaduwkosten), gewenst is
Voor ontwerp van GWW scenario’s om te zien waar de
grootste impact zit
Om inzicht te krijgen in de impact op basis van breed
erkende en gecontroleerde data
Kennis van tool, inzicht in materialengebruik, tijd (zie
handleiding
http://www.dubocalc.nl/media/1060/startershandleiding-dubocalc-project-40.pdf)
Voor andere productgroepen dan GWW
Voor inzicht krijgen in circulaire en biobased prestatie
Het kunnen meenemen van indicatoren in de LCA die
circulariteit en biobased meenemen
Soortgelijke methodiek op basis van solide database
ontwikkelen voor andere productgroepen

MRPI MPG, DGBC Materialentool, GPR Bouwbesluit
Kies deze tool…
•
Voor een geaccrediteerde milieu-impact meting van
gebouwen op basis van breed erkende LCA data van
bouwmaterialen (NIBE)

Dubomat
Kies deze tool…

Benodigdheden voor
toepassing zijn…

•
•
•
•

Deze tool is minder
geschikt…

•
•

Mogelijke
ontwikkelpunten

•

Wat kunnen we van
deze tool leren?

•

Proxies geven mogelijk robuust resultaat, zodat
ingewikkelde LCA procedures niet hoeven (moet
verder onderzocht worden)

•

Voor een geaccrediteerde milieu-impact meting van
gebouwen op basis van breed erkende LCA data van
bouwmaterialen
Om inzicht te krijgen in enkele circulaire en
productprestatie aspecten
Geeft overzichtelijk resultaat in een dashboard
Samenwerking met bureau, investering v.a. €350
per gebouw (zie
http://www.gprgebouw.nl/licentietarieven/)

GPR Gebouw
Kies deze tool…

•

Benodigdheden voor
toepassing

•

Minder geschikt
voor…
Mogelijke
ontwikkelpunten

•
•
•

Wat kunnen we
leren van deze tool?

•
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Voor een overzicht van de milieuprestatie van GWW
werken, met name in de productieketen
Wanneer een LCA / DuboCalc te uitgebreid is
Om ook enig inzicht te krijgen in de productprestatie
Samenwerking met bureau, investering (kosten niet
bekend)

Benodigdheden voor
toepassing…

•
•

Voor andere productgroepen dan GWW
Voor het inzicht krijgen op de gehele levenscyclus
(gaat met name in op de productieketen) en
biobased
Uitbreiden op circulaire indicatoren, e.g. tool gaat in
op hergebruik, maar hoogwaardig hergebruik is
bijvoorbeeld nog onderbelicht

Samenwerking met bureau, investering v.a. €250 per
gebruiker (zie
http://www.gprbouwbesluit.nl/licentietarieven/), v.a.
€1000 MRPI MPG (zie http://www.mrpi.nl/)
Voor andere productgroepen dan gebouwen
Voor inzicht krijgen in circulaire en biobased prestatie
Het kunnen meenemen van indicatoren in de LCA op
gebied van circulariteit en biobased

Minder geschikt voor…

•

Voor andere productgroepen dan gebouwen

Mogelijke
ontwikkelpunten

•

Het meenemen van hoogwaardig hergebruik (zowel
in eigen toepassing, als na gebruik)

Soortgelijke methodiek ontwikkelen voor andere
productgroepen

Wat kunnen we leren
van deze tool?

•

Het mee nemen van bijvoorbeeld circulaire aspecten
naast milieu
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Tabel 7.1b Wanneer is welke tool toepasbaar? (voor inkoper)

LCC-CO2

Go Biobased

Kies deze tool….

•

Benodigdheden
voor toepassing

•
•
•

Om inzicht te krijgen op klimaateffect (op basis van
energie input) en productprestatie (levenscyclus kosten)
Voor een toegankelijk en niet te ingewikkeld overzicht
Toegang tot online tool, inclusief handleiding is gratis
Data van leveranciers

Minder geschikt
voor…

•
•

Het meten van de impact op circulariteit en biobased
Het meten van de leveranciers prestatie

Mogelijke
ontwikkelpunten

•

Wat kunnen we
leren van deze
tool?

•
•

Eventueel gebruiken samen met andere tool voor inzicht
op andere thema’s (bijvoorbeeld levenscyclus kosten van
circulaire producten)
Inzichtelijk overzicht, makkelijk toepasbaar
Doordat de kosten over de gehele levensduur inzichtelijk
worden, en dus het economische plaatje, is het voor de
inkoper ook financieel interessant

FMP
Kies deze tool…

•
•

Hoe om te gaan met beoordelen bewijslast

•

Zeer complete benadering waarbij prestatie van
verschillende aspecten via dashboard inzichtelijk worden

•

Wat kunnen we
leren van deze
tool?

•

•
•

Biobased inkopen, en neemt ook enkele milieu en
circulair (potentiele herbruikbaarheid) aspecten en de
productprestatie (levenscycluskosten) mee.
Kennis van materialen etc. en weten hoe beoordeling
toe te passen
Data van leveranciers
Het aanbesteden van diensten

Benodigdhede
n voor
toepassing
Minder
geschikt
voor…
Mogelijke
ontwikkelpunt
en
Wat kunnen
we leren van
deze tool?

•

•

Meer toepassen, verder uitontwikkelen

•

Inzichtelijk overzicht, om direct producten te kunnen
vergelijken

RIT
Om inzicht te krijgen in de thema’s milieu, circulair,
biobased prestatie van zowel een product en leverancier
Om ook inzicht te krijgen in de productprestatie (e.g.
kwaliteit/levensduur)
Om zicht te krijgen op de productieketen en het
materiaal gebruik
Leveranciers vullen gegevens in via online tool (inclusief
bewijslast)
Aankopen waarbij minder thema’s relevant zijn

•
•

Benodigdheden
voor toepassing
Minder geschikt
voor…
Mogelijke
ontwikkelpunten

Kies deze
tool…

•
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Kies deze tool…

•
•

•
Benodigdheden
voor toepassing
Minder geschikt
voor…
Mogelijke
ontwikkelpunten

•

Wat kunnen we
leren van deze
tool?

•

•
•

Voor het selecteren van mogelijke gunningscriteria
Voor in zicht op driver indicatoren (wat en hoeveel
input) ten aanzien van product en maatregelen
(response) ten aanzien van leverancier
Om ook inzicht te krijgen in de productprestatie
(e.g. kwaliteit/levensduurkosten)
Inzicht in welke criteria/indicatoren relevant zijn
voor desbetreffende product of leverancier
Niet geschikt om snel overzicht te krijgen van
impact product
Ontwikkelen tot dashboard tool, zodat producten
onderling kunnen worden vergeleken op cruciale
indicatoren
Zeer complete benadering waarbij inkoper relevante
criteria kan selecteren passend bij de gewenste
inkoop
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Tabel 7.1c Wanneer is welke tool toepasbaar? (voor inkoper)

CO2 prestatie ladder
Kies deze tool…

•

•

Benodigdheden
voor toepassing

•
•
•

Minder geschikt
voor…
Mogelijke
ontwikkelpunten

•
•
•

Wat kunnen we
leren van deze
tool?

•
•

Om de inspanningen en activiteiten van een
leverancier op het gebied van klimaat in relatie met
ketenbeheer en bedrijfsvoering
Om op een toegankelijke manier klimaat mee te
nemen; de tool zal bij veel leveranciers bekend zijn
Voor diverse productgroepen, ook voor diensten
Het certificeren brengt kosten mee voor de leverancier
(bewijs welke trede is behaald), niet voor de inkoper
Inzicht in hoe de tredes mee te nemen als
gunningscriteria (zie SKAO, 2015)
Impact meting van product of dienst op klimaat
Gegarandeerd inzicht in CO2 impact van de leverancier
Meenemen van daadwerkelijk CO2 impact van de
leverancier (kan eventueel als aparte gunningscriteria
mee worden genomen naast CO2 prestatie ladder)
Breed gebruikt (toepasbaar in veel bedrijfstakken) en
inzichtelijk
Prestatieladder systeem is mogelijk ook voor andere
thematiek interessant (bijv. zoals nu bij circulair
inkopen wordt gedaan)

MVO Risico checker
Kies deze tool…

•

Benodigdheden
voor toepassing
Minder geschikt
voor…
Mogelijke
ontwikkelpunten

•

Wat kunnen we
leren?
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•
•

•
•

Voor het signaleren van relevante thema’s en
aandachtspunten (in de productieketen) voor het
soort product dat wordt ingekocht, om vervolgens
gunningscriteria op te stellen
Geen, openbaar toegankelijk via Internet
Het daadwerkelijk meten van de impact van een
product of dienst
Uitbreiden database en aandachtspunten; vraagt
voortdurende inspanning om informatie te
verzamelen, up to date te blijven
Term risico is verwarrend
Startpunt aan welke MVI-thema’s te denken bij
bepaalde inkopen is zinvol

MVO Circulair inkopen
Kies deze tool…

•

•

Geeft zicht op inspanning van leverancier
(response) voornamelijk productieketen
georiënteerd
Om zicht te krijgen in de prestatie van een
leverancier op cruciale circulaire thema’s (e.g.
organisatie van de keten, productkwaliteit, zicht
op herkomst materialen en hoogwaardig
hergebruik)
Inzicht in hoe de tredes mee te nemen als
gunningscriteria (zie MVO Nederland 2016)

Benodigdheden
voor toepassing

•

Minder geschikt
voor…
Mogelijke
ontwikkelpunten

•

Het meten van de impact van een product

•

Werken naar certificering

Wat kunnen we
leren van deze
tool?

•

Neemt impact van leverancier mee (anders dan
bij de CO2 prestatieladder)
Neemt cruciale thema’s mee voor een circulaire
economie. Gaat verder dan hergebruik van
grondstoffen.

•
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Betekenis voor MVI monitoring en benchmark

Zoals genoemd in hoofdstuk 1 sluiten de monitoring van MVI (evaluatie
beleid) en de geplande benchmark MVI (vergelijken organisaties)
idealiter aan op de inkooppraktijk en vice versa. Uit de analyse in dit
rapport kunnen de volgende lessen worden getrokken voor het in
samenhang ontwikkelen van de MVI monitor en MVI benchmark:
• evalueer zowel het proces als het effect en neem het
inkoopproces als leidraad voor de monitor;
• neem als basisset in de effectbeoordeling indicatoren mee voor
energiegebruik, klimaatverandering, gebruik van schadelijke
stoffen en grondstoffengebruik.
• gebruik in eerste instantie kwantitatieve productindicatoren bij de
effectbeoordeling. Is dit niet haalbaar, selecteer dan kwalitatieve
indicatoren over de prestatie van leveranciers.
• neem de hele levenscyclus van producten mee in de
effectbeoordeling, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet
nodig is.
Deze punten zijn hieronder uitgewerkt.
Inkoopproces als leidraad
In hoofdstuk 2 hebben we beschreven hoe de tools een verschillende rol
kunnen hebben in de fasen van het inkoopproces. Zowel bij het
opstellen van criteria als bij het gunnen en bij het monitoren van het
uiteindelijke product. Vooral dat laatste gebeurt voor zover wij weten in
de praktijk zelden: een evaluatie of de voorgenomen winst op het
gebied van milieu, circulariteit en of biobased is gehaald.
Evaluatie van het inkoopproces kan leiden tot inzicht of er wel of geen
milieuwinst te verwachten is. Daarnaast kan deze informatie op
metaniveau inzicht geven in wat knelpunten en wat succesfactoren van
MVI zijn in de praktijk. Het is dus aan te bevelen per case study (d.i.
één inkoopproces van een organisatie) eerst het proces te evalueren en
als op basis van deze evaluatie milieuwinst te verwachten is, deze
milieuwinst te kwantificeren met de effectbeoordeling. Het monitoren
van proces kan worden opgesteld aansluitend aan de verschillende fases
van het inkoopproces. Dus bijvoorbeeld beginnen met een indicator die
aangeeft hoeveel van de aanbestedingen in Nederland, of binnen een
bepaalde organisatie, gunningscriteria hanteerden voor
milieuvriendelijk, circulair of biobased inkopen; vervolgens bij hoeveel
van de gunningen deze criteria doorslaggevend waren; en uiteindelijk,
als op basis van het geanalyseerde inkoop proces milieuwinst te
verwachten is, deze milieuwinst kwantificeren. Tenderned
(www.tenderned.nl) kan mogelijk inzicht geven in de benodigde data
voor het opstellen van monitoringsindicatoren voor deze eerste twee
stappen.
Keuze van indicatoren
Voor de effectbeoordeling in de monitoren en de benchmarken van MVI
is het nodig een basisset aan indicatoren te kiezen voor een basisset aan
(sub) thema’s, eventueel aangevuld met extra indicatoren voor
specifieke productgroepen. Zo bieden analyses van verschillende met
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een basisset aan indicatoren de mogelijkheid conclusies te trekken over
het effect van MVI op metaniveau. Dat kan niet als elke inkoop anders
gemonitord wordt. Als aanbeveling voor de basisset komt uit de analyse
naar voren dat in ieder geval klimaatverandering en/of energiegebruik
moet worden meegenomen, want de meeste tools hebben indicatoren
op dit thema (veelal in de vorm van een indicator op energiegebruik).
Cumulatief energieverbruik is een proxy voor klimaatverandering, maar
correleert ook met andere milieuthema’s (PBL, 2016, Huijbregts et al.,
2006). Ondanks de overlap met cumulatief energieverbruik bevelen we
toch aan klimaatverandering zelf ook mee te nemen in de monitor,
vanwege de huidige beleidsurgentie van dit thema.
Daarnaast speelt binnen de sub-thema’s water- en bodemkwaliteit en
humane gezondheid het gebruik van schadelijke stoffen een grote rol.
Tot slot komt grondstoffengebruik veel terug, maar in verschillende
vormen. Voor dit laatste is het belangrijk onderscheid te maken tussen
(1) grondstoffengebruik tijdens de productie en het gebruik van het
product, (2) het gebruiken van (delen van) het product als grondstof
voor een volgende (hoogwaardige) toepassing en (3) de transitie naar
hernieuwbare grondstoffen.
De samenhang tussen de hierboven genoemde basisset kan worden
geïllustreerd in de infographic die is gebruikt in de ‘invulling programma
Van Afval Naar Grondstof' van IenM (IenM, 2014), zie figuur 8.1. Deze
afbeelding geeft een circulaire (d.w.z. zo veel mogelijk gesloten) cyclus
van een product weer, met in blauw de indicatorthema’s waarop
ingekocht en gemonitord dient te worden en de gewenste
ontwikkelrichting. Aan de invoerkant van de productieketen dienen het
gebruik van fossiele grondstoffen én schadelijke stoffen worden
meegenomen (in het inkoopproces) en gemonitord. Het gebruik hiervan
moet zoveel mogelijk worden beperkt. Bij de achterkant van de
levenscyclus van de inkoop monitoren we afvalproductie, verbranding en
stort. Deze stroom moet dalen. Hergebruik en gebruik van biobased en
andere duurzame materialen moet juist stijgen. In de hele keten
monitoren we het effect op klimaatverandering en cumulatief
energiegebruik. Deze moeten ook dalen.
Zo sluit de basisset aan bij de beleidsthema’s circulaire economie,
biobased economy én klimaatverandering en kan hierop worden
gestuurd. Voor het concretiseren van indicatoren (wat gaat er precies
worden gemeten?) bij deze basisset kan worden gekeken naar het
overzicht dat in dit rapport is gecreëerd (Hoofdstuk 7 en de bijlagen).
De basisset hoeft niet altijd hetzelfde te blijven maar kan, zoals ook
gebruikelijk is bij key performance indicators van bedrijven, om de
zoveel jaar wijzigen, b.v. wanneer een nieuwe focus wordt vastgesteld
omdat de oude doelen zijn gehaald. Als bijvoorbeeld nu wordt gekozen
om te focussen op klimaatverandering en circulariteit en de indicatoren
daarvoor worden opgenomen in de monitoring MVI en de benchmark,
dan kan als over een aantal jaar klimaatverandering geen beleidsfocus
meer is, de focus van MVI monitoren ook worden verschoven naar een
ander MVI (sub)thema. Tot slot moet worden opgemerkt dat dit
aanbevelingen zijn voor de basisset, op basis waarvan de
doeltreffendheid van MVI-beleid wordt geëvalueerd (Figuur 1.1).
Afhankelijk van de productgroep en de inkopende organisatie kunnen
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aanvullend heel andere subthema’s belangrijk zijn en worden
meegenomen. Bijvoorbeeld luchtverontreiniging in stedelijk gebied en
social return in krimpgebieden.

Figuur 8.1 Samenhang tussen de genoemde subthema’s in de basisset voor
monitoring MVI en de benchmark op basis van de analyse van tools uit MVI de
praktijk. Blauw gedrukte tekst geven indicator thema’s weer, daarachter een pijl
met de gewenste ontwikkelrichting per thema (omlaag is daling, omhoog een
stijging). Gebaseerd op infographic uit de kamerbrief ‘Invulling programma Van
Afval Naar Grondstof' van IenM (IenM, 2014).

Leveranciers en product prestaties
Er is een duidelijk onderscheid tussen het monitoren van het proces bij
leveranciers en het monitoren van effecten van producten en voor
beiden zijn een groot aantal indicatoren beschikbaar in de verschillende
tools. Sommige tools richten zich alleen op effecten van het product (bv.
bijdrage aan klimaatverandering), sommigen alleen op het proces bij de
leverancier (bv. transparantie in de keten) en sommige tools behandelen
beiden. In lijn met de aanbevelingen van PBL in het rapport Circulaire
economie: innovatie meten in de keten (2016) bevelen we aan zowel
aandacht te besteden aan de proces- als aan de effect- kant van MVI.
Het monitoren van effecten wordt in de tools gedaan met vooral
kwantitatieve indicatoren die de milieudruk (pressure) of het
resulterende effect op het milieu (de state) duiden. Hoe verder in de
oorzaak/effect-keten de indicatoren liggen, hoe eenvoudiger deze te
interpreteren zijn (verlies aan mensjaren is makkelijker te vergelijken
dan kg uitstoot van een cocktail van verschillende stoffen). Daarentegen
geldt dat hoe verder in de oorzaak/effect-keten een indicator zich
bevindt, hoe meer aannames en onzekerheden aan het resultaat
verbonden zijn. Procesindicatoren zijn vaker kwalitatief en grijpen aan
op het driver en response niveau: bv. het hebben van een MVO plan of
het nemen van maatregelen om afval beter te scheiden. Waar
effectindicatoren voornamelijk de huidige situatie beschrijven, zijn
procesindicatoren ook een indicatie voor resultaten in de toekomst.
Bijvoorbeeld een leverancier die haar keten goed kent is nu misschien
niet duurzamer, maar heeft wel meer potentie haar keten positief te
beïnvloeden, wat in de toekomst kan leiden tot grotere milieuwinst in de
keten. Het doel van de MVI monitor is om een kwantitatieve indicatie te
Pagina 63 van 91

RIVM Briefrapport 2016-0204

geven van het milieu effect van MVI. Mocht in de praktijk blijken dat
kwantificeren voor veel case studies niet mogelijk is, dan kunnen de
kwalitatieve indicatoren over de leveranciersprestaties als uitgangspunt
worden genomen.
Scope
Elke tool houdt rekening met de productieketen en in sommige gevallen
zelfs met de hele levenscyclus van producten. Het is aan te bevelen ook
voor de monitor MVI en de benchmark dit zo goed mogelijk te
verwerken. Dit klinkt en is logisch, maar het doen is nog niet zo
eenvoudig. Het rapport biedt inzicht in de verschillende manieren
waarop de tools hiermee omgaan, bijvoorbeeld met levenscyclus
analyses of een analyse van het ketenbeheer.
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Conclusies samengevat

We hebben bestaande tools voor inkopers bestudeerd en laten zien in dit
rapport dat er een grote variatie aan tools bestaat. Op basis van tool
specifieke kenmerken doen we in Hoofdstuk 7 aanbevelingen welke tool
geschikt is in welke situatie.
Wat wij misten in de tools is een goede indicator voor hoogwaardig
hergebruik. Het is goed deze wel te ontwikkelen. Daarnaast is het
essentieel om databases op te bouwen die kunnen worden gebruikt bij
het inschatten van het milieueffect van inkopen. Voor gebouwen en
GWW bestaan deze databases al, namelijk de Nationale Milieudatabase
(NMD, 2016) en NIBE Milieuclassificaties (NIBE, 2016a). Voor andere
productgroepen zou een dergelijke database ook waardevol zijn.
Naast de tools die in dit onderzoek zijn bestudeerd zouden keurmerken
ook kunnen helpen bij het opstellen van gunningscriteria. Er moet
helderheid komen onder welke voorwaarden keurmerken kunnen
worden ingezet door inkopers. Als deze mogen worden ingezet, dan zou
per productgroep de huidige keurmerken zodanig moeten worden
ontsloten dat deze met inzicht kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld
zoals Milieu centraal momenteel doet voor voedselkeurmerken (Milieu
Centraal, 2016).
Tot slot biedt onze analyse een basis voor het selecteren van thema’s
voor de MVI monitor en de MVI benchmark. Immers, idealiter sluiten
dezen aan op de indicatoren/gunningscriteria die door de inkopers
worden gebruikt, zodat wordt gemonitord waar in de praktijk ook op
wordt gestuurd. De basis-set die uit onze analyse naar voren komt
bestaat samengevat uit: broeikasgasemissies/ klimaatverandering,
grondstoffengebruik (o.a. biobased), energiegebruik, gebruik toxische
stoffen en (mate/wijze van verwerking) afval.
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Bijlage 1: Indicatoren milieuvriendelijk inkopen

Tabel B.1.1 Hoe wordt het subthema klimaat en energie meegenomen in de geselecteerde tools: op welk punt in de
oorzaak/effect keten (DPSIR) en met welke scope (kleuren schema). Zie ook Hoofdstuk 3 Aanpak.

Tool
DuboCalc &
MPG

GPR Gebouw
DuboMat

LCC-CO2
Go Biobased
Future
Mountain
Productscan

Indicatoren
Kg CO2 equivalenten (scope 1 -3) (incl hernieuwbare energie)
Uitputting fossiele energiedragers (ook bij natuur en biodiversiteit)
Energieprestatie van gebouwen (EPG)
Kg CO2 equivalenten GWW (scope 1- 2)
Gebruik van schone energie in productieketen
Transport naar toepassingslocatie
Hernieuwbare energie
Kg CO2 equivalenten (scope 1- 3)
Verbetering CO2 footprint tov niet biobased
% daling energieverbruik per product in laatste 5 jaar
Mate van productie grondstoffen met duurzame energie (%)
Productie proces duurzame energie
Winning grondstoffen duurzame energie
Maatregelen om CO2-eq te verlagen
Maatregelen verlaging energie per product
Leverancier treft maatregelen product zo zuinig mogelijk te maken
Maatregelen om water en energieverbruik te verminderen: A+++ label van
product aanwezig?
Leverancier maakt gebruik van hernieuwbare energie
Vervoersplan om transportbewegingen te beperken en clusteren
Mate van aandeel duurzame energie in productieproces
Mate van aandeel transport met duurzame energie grondstoffen
Mate van aandeel transport met duurzame energie product
Mate van aandeel transport met treinen / schepen grondstoffen
Mate van aandeel transport met treinen / schepen product
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D P S I R Scope
V
Levenscyclus
V
V
Gebruiksfase
V
V
Productieketen
V
V
V
Levenscyclus
V
Levenscyclus
V
V
Productieketen
V
V
V
Ontwerpfase
V
V
Gebruiksfase
V
V
V
V
V
V
V
V

Bedrijfsvoering
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Tool
RIT

Indicatoren
Kg CO2 equivalenten (scope 1- 3)
Fractie (%) van totaal primaire energie gebruik (m3) gedurende levenscyclus
afkomstig uit hernieuwbare bronnen
Totale hoeveelheid energie (MJ) verbruik voor de extractie van materialen en
de productie en transport van het eind product en de individuele componenten
Fractie (%) van leveranciers dat technologieën heeft geïnstalleerd dat de
emissie van GHG limiteert

D P S I R Scope
V
Levenscyclus
V
V
V

Productieketen
V
Ketenbeheer

Ecologische prestatie; energiebesparing (in het geval van de Fairmeter)
CO2 prestatieladder
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Mate van kennis en betrokkenheid ten aanzien van ketenparticipatie op het
gebied van CO2
• Het bedrijf is op de hoogte van sector en/of keteninitiatieven
• Het bedrijf neemt passief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in
de sector of daarbuiten
• Het bedrijf neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in
de sector of daarbuiten
• Het bedrijf neemt initiatief tot ontwikkelingsprojecten die de sector
faciliteren in CO₂-reductie
• Het bedrijf neemt actief deel in het opzetten van een sectorbreed CO₂emissie reductieprogramma in samenwerking met overheid en of NGO
Mate van inzicht in energiebeleid en verbruik (scope 1 en 2):
• Bedrijf heeft gedeeltelijk inzicht in eigen energieverbruik
• Bedrijf heeft inzicht in eigen energieverbruik
• Energie verbruik is omgerekend naar CO2 eq.
• Rapportage CO2-footprint volgens ISO 14064 voor hele keten
• Bedrijf heeft breed inzicht in CO2 downstream
Mate van activiteiten en doelstelling ten aanzien van CO2 reductie:
• Bedrijf onderzoekt mogelijkheden tot energie reductie
• Beschikt over een kwalitatief beschreven energie reductieambitie
• Beschikt over kwantitatieve C02 reductiedoelstellingen voor eigen
organisatie
• Beschikt over kwantitatieve C02 reductiedoelstellingen voor hele keten
(upstream en downstream)
• Rapporteert structureel en op kwantitatieve wijze de resultaten op de CO₂reductie-doelstellingen voor de gehele keten (upstream en downstream)

V

Ketenbeheer

V V

V

V

Bedrijfsvoering
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Tool

MVO Risico
checker

Indicatoren
Mate van transparantie en commitment over energie en CO2 intern en extern:
• Bedrijf communiceert ad hoc over energiereductiebeleid
• Bedrijf communiceert minimaal intern en eventueel extern over eigen
energiebeleid
• Bedrijf communiceert intern en extern over zijn C02 footprint en
reductiedoelstellingen
• Bedrijf onderhoudt dialoog met partijen binnen overheid en NGO's over
C02-reductiedoelstellingen en strategie
• Het bedrijf committeert zich publiekelijk aan een CO2-emissie
reductieprogramma van overheid of NGO

D P S I R Scope
V

V V V

Kwalitatieve beschrijving van risico ten aanzien van klimaat & energie

V

Ketenbeheer

Tabel B.1.2 Hoe wordt het subthema water- & bodemkwaliteit meegenomen in de geselecteerde tools: op welk punt in de
oorzaak/effect keten (DPSIR) en met welke scope (kleuren schema). Zie ook Hoofdstuk 3 Aanpak.

Tool

Indicatoren

D P S I R

Zoetwater aquatische ecotoxiciteit schaduwprijs
DuboCalc &
MPG

FMP

RIT

Zoutwater aquatische ecotoxiciteit
Terrestrische ecotoxiciteit

€0,03 per kg 1,4-DCB
eq.
€0,0001 per kg 1,4-DCB
eq.
€0,06 per kg 1,4-DCB
eq.
€9 per kg PO4 eq.
€4 per kg SO2 eq.

Vermesting
Verzuring
Schadelijke stoffen gebruik
Schadelijke effecten vervoer grondstoffen in keten wordt beperkt
Schadelijke stoffen vermeden in productieproces
Maatregelen verlaging uitstoot schadelijke stoffen productieproces
Verwerking producten zonder uitstoot schadelijk stoffen
Totale SOx emissie in levenscyclus (kg)
Totale VOC emissie (kg)
Totale SOx emissie in levenscyclus (kg)
Totale NOx emissie in levenscyclus (kg)
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V
V
Levenscyclus

V
V
V
V
V

V

Productieketen
V

V
V
V
V
V

Na gebruik
Levenscyclus
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Tool

Indicatoren
Totale ODS emissie in levenscyclus (kg)
Totale Particulate Matter (PM) emissies (ppm)
LCA van uitstoot ecotoxische substanties naar lucht, water en bodem over een
periode van 50 jaar
Kwaliteit en kwantiteit van water uitstoot

D P S I R
V
V
V
V

WEEE compliant

MVO
Circulair
inkopen
MVO Risico
checker
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Fractie (%) van leveranciers met protocollen en management plannen gericht
op het verminderen van de VOCs, NOx, SOx, PM en ODS emissies
Fractie (%) van leveranciers met technologieën geïnstalleerd gericht op de
vermindering van de uitstoot van VOCs, NOx, SOx, PM, en ODS.
Fractie (%) van totale leveranciers met water treatment faciliteiten op eigen
terrein
Fractie (%) van totale leveranciers die verhit water in aquatisch systeem
uitstoten
Fractie (%) van leveranciers met officieel water management plan over
hergebruik en recyclen
Aantal gerapporteerde incidenten waarbij vervuiling van het oppervlakte water
plaatsvond in de keten
Aantal gerapporteerde incidenten waarbij vervuiling van het grondwater
plaatsvond in de keten
Schadelijke componenten
Niveau 2: De organisatie overlegt onderzoeksresultaten naar schadelijke
componenten in zijn producten.
Niveau 3: De organisatie toont aan welke schadelijke componenten er in zijn
producten zitten, en hoe de organisatie werkt aan reductie van deze
componenten, bijvoorbeeld door het vervangen van gebruikte materialen.
Risico omtrent bodem & (grond) watervervuiling

Productieketen
Ontwerpfase &
V
Ketenbeheer

V
V Ketenbeheer
V
V
V

Productieketen

V V V

Productieketen
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Tabel B.1.3 Hoe wordt het subthema Gezondheid & luchtkwaliteit meegenomen in de geselecteerde tools: op welk punt in de
oorzaak/effect keten (DPSIR) en met welke scope (kleuren schema). Zie ook Hoofdstuk 3 Aanpak.

Tool
DuboCalc &
MPG
DuboMat
FMP

RIT

Indicatoren
Aantasting ozonlaag
kg CFC-11 eq
Humane toxiciteit
Fotochemische oxydantvorming (VOC en NOx)
Fijnstof emissie
Giftige materialen in productieproces geëlimineerd
Schadelijke effecten vervoer grondstoffen in keten wordt beperkt
Schadelijke stoffen vermeden in productieproces
Maatregelen verlaging uitstoot schadelijke stoffen productieproces
Schadelijke stoffen gebruik
Giftige stoffen product
Giftige stoffen verpakking
Productinformatie over veiligheid is openbaar beschikbaar
Schadelijke stoffen aanwezig toelichting nut
Verwerking producten zonder uitstoot schadelijk stoffen
Aanwezigheid gezondheidsaspect
Aanwezigheid veiligheidsaspect
Totale VOC emissie (kg)
Totale SOx emissie in levenscyclus (kg)
Totale NOx emissie in levenscyclus (kg)
Totale ODS emissie in levenscyclus (kg)
Totale Particulate Matter (PM) emissies (ppm)
LCI van emissies van componenten met humane toxiciteit
Fractie (%) van leveranciers met protocollen en management plannen gericht
op het verminderen van de VOCs, NOx, SOx, PM en ODS emissies
Fractie (%) van leveranciers met technologieën geïnstalleerd gericht op de
vermindering van de uitstoot van VOCs, NOx, SOx, PM, en ODS.
Aanwezigheid van mutagenen, reproductive toxins, carcinogene in
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D P S I R
V
V
Levenscyclus
V
V
?
V
V
V
Productieketen
V
V
V
Ontwerp
V
V
Gebruiksfase
V
V
Na gebruik
V
?
V
?
V
V
V
Levenscyclus
V
V
V
V

V

V

V

V

Productieketen
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Tool

MVO Circulair
inkopen

MVO Risicochecker

Indicatoren
productieproces
Fractie van componenten eindproduct dat ROhS 2 complaint 12 gecertificeerd is
Aanwezigheid van mutagenen, reproductive toxins, carcinogene in eindproduct
Schadelijke componenten
Niveau 2: De organisatie overlegt onderzoeksresultaten naar schadelijke
componenten in zijn producten.
Niveau 3: De organisatie toont aan welke schadelijke componenten er in zijn
producten zitten, en hoe de organisatie werkt aan reductie van deze
componenten, bijvoorbeeld door het vervangen van gebruikte materialen.

D P S I R

V

V Productieketen

Kwalitatieve omschrijving risico omtrent luchtvervuiling

V V V

V Productieketen

V
V

Ontwerp

Tabel B.1.4 Hoe wordt het subthema grondstofgebruik en impact op natuur en biodiversiteit klimaat en energie
meegenomen in de geselecteerde tools: op welk punt in de oorzaak/effect keten (DPSIR) en met welke scope (kleuren schema).
Zie ook Hoofdstuk 3 Aanpak.

Tool

DuboCalc
& mpgs

FMP

RIT

2

Indicatoren
Uitputting biotische grondstoffen (alleen in DuboCalc)
Uitputting abiotische grondstoffen (ook voor energie)
Landgebruik (alleen in DuboCalc)
Grondstoffen komen uit duurzaam beheer (ja of nee)
Mate van grondstoffen van duurzame (beheerde) grondstoffen (percentage)
% daling grondstoffen gebruik per product in laatste 5 jaar
Maatregelen verlaging hoeveelheid grondstoffen
Maatregelen verlaging hoeveelheid verpakking
Maatregelen verlaging water per product
Maatregelen product zo zuinig mogelijk met water
Fractie (%) van totale hoeveelheid materialen gedurende levenscyclus afkomstig uit
hernieuwbare bronnen
Fractie (%) van totale hoeveelheid materiaalgebruik gedurende levenscyclus die
kunnen worden gekarakteriseerd als kritiek (schaars)

EU Directive;Restriction of Hazardous Substances Directive; tbv restrictie van schadelijke stoffen in producten
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V
V
Levenscyclus
V
V
V
V
Productieketen
V
V
V
V Ontwerp
V
V

Levenscyclus
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Tool

MVO
Circulair
inkopen
MVO
Risico
checker

Indicatoren
Fractie (%) van totaal water gebruik (m3) gedurende levenscyclus afkomstig uit
hernieuwbare bronnen
Fractie (%) van processen in productcycle dat gebruik maakt van ‘state of the art'
green chemistry processen (preventie gebruik grondstoffen)
Totale massa abiotische materialen gebruikt tijdens extractie, productie en transport
van eindproduct en de bijbehorende individuele componenten
Totale massa biotische materialen gebruikt tijdens extractie, productie en transport
van eindproduct en de bijbehorende individuele componenten
Totaal volume watergebruik tijdens productie, samenstellen en transport van het
eindproduct en de bijbehorende individuele componenten
Totaal volume watergebruik tijdens extractie en transport van materialen voor het
productieproces
Totale massa abiotische materialen aanwezig in eindproduct
Totale massa biotische materialen aanwezig in eindproduct
Falkenmark Water Stress Indicator
Risico's materiaal beschikbaarheid
Niveau 2: De organisatie overlegt een lijst met risico-inschattingen wat betreft
beschikbaarheid van materialen uit haar keten overhandigen.
Niveau 3: De organisatie toont aan welke maatregelen het bedrijf neemt om aan
risicoverlaging te werken.
Risico omtrent biodiversiteit & ontbossing

D P S I R

Risico omtrent watergebruik & waterbeschikbaarheid

V V V V
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V
V
V
V

Productieketen

V
V
V
V

Ontwerp
V

V

V V V V

?

V Ketenbeheer
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Bijlage 2: Indicatoren circulair inkopen

Tabel B.2.1 Hoe wordt het subthema mate en kennis van (virgin) grondstofgebruik voor circulaire toepassing
meegenomen in de geselecteerde tools: op welk punt in de oorzaak/effect keten (DPSIR) en met welke scope (kleuren schema).
Zie ook Hoofdstuk 3 Aanpak.

Tool
DuboMat

FMP

RIT

Pagina 82 van 91

Indicatoren
Gerecyclede content / inzet secundair materiaal
% daling grondstoffen gebruik per product in laatste 5 jaar
Maatregelen verlaging hoeveelheid grondstoffen
Maatregelen verlaging hoeveelheid verpakking
Maatregelen verlaging water per product
Hergebruikt materiaal ja of nee
Mate van aandeel hergebruikte product
Mate van hergebruikte materialen
Maatregelen product zo zuinig mogelijk met water
Afval wordt beperkt/hergebruikt
Fractie (%) van totale hoeveelheid materialen gedurende levenscyclus
afkomstig uit hernieuwbare bronnen
Fractie (%) van totale hoeveelheid materiaalgebruik gedurende levenscyclus
die kunnen worden gekarakteriseerd als kritiek (schaars)
Fractie (%) van totaal water gebruik (m3) gedurende levenscyclus afkomstig
uit hernieuwbare bronnen
Fractie (%) van processen in productcycle dat gebruik maakt van ‘state of the
art' green chemistry processen (preventie gebruik grondstoffen)
Totale massa abiotische materialen gebruikt tijdens extractie, productie en
transport van eindproduct en de bijbehorende individuele componenten (ook in
…)
Totale massa biotische materialen gebruikt tijdens extractie, productie en
transport van eindproduct en de bijbehorende individuele componenten
Totaal volume watergebruik tijdens productie, samenstellen en transport van
het eindproduct en de bijbehorende individuele componenten
Totaal volume watergebruik tijdens extractie en transport van materialen voor

D P S I R Scope
V
Ontwerp
V
V
Productieketen
V
V
V
V
Ontwerp
V
V
V
V
V
V

Levenscyclus

V
V
V
V
V

Productketen
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Tool

MVO Circulair
Inkopen

Indicatoren
het productieproces
Ratio gewicht eindproduct ten opzichte van totale directe en indirect
materiaalgebruik, zonder materiaal dat is geproduceerd van gerecyclede
content
Ratio hoeveelheid water verbruik ten opzichte van hoeveelheid water dat is
gerecycled, hergebruikt of geproduceerd tijdens productie
Fractie (%) gebruik gerecyclede content
Totale massa abiotische materialen aanwezig in eindproduct
Totale massa biotische materialen aanwezig in eindproduct
Fractie (%) van watergebruik dat is gerecycled of hergebruikt op het terrein
Transparantie gebruikte materialen (grondstoffenpaspoort)
WEEE compliant
Falkenmark Water Stress Indicator
Schadelijke componenten
Niveau 2: De organisatie overlegt onderzoeksresultaten naar schadelijke
componenten in zijn producten.
Niveau 3: De organisatie toont aan welke schadelijke componenten er in zijn
producten zitten, en hoe de organisatie werkt aan reductie van deze
componenten, bijvoorbeeld door het vervangen van gebruikte materialen.
Afvalreductiedoelstellingen (stap die materiaal gebruik voorkomt volgens MVO
circulair inkopen)
Niveau 1: De organisatie heeft doelstellingen voor de reductie van
afvalmateriaal in zijn productieproces. Deze doelstellingen zijn opgenomen in
openbaar gepubliceerd beleid.
Niveau 2: De organisatie overlegt een strategie waarin duidelijk wordt hoe hij
werkt aan de reductie van afvalmateriaal in zijn productieproces.
Niveau 3: Deze strategie werkt toe naar volledig afvalloos produceren in
uiterlijk 2030.
Herkomst en samenstelling materialen
Niveau 1: De organisatie heeft een grondstofpaspoort voor 20% (massa) van
zijn producten
Niveau 2: De organisatie heeft een grondstofpaspoort voor 50% (massa) van
zijn producten
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D P S I R Scope

V
V
V
V
V
V

Ontwerp
Bedrijfsvoering
V
V

V

Ketenbeheer
?

V Productketen

V Bedrijfsvoering

V

Ketenbeheer
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Tool

MVO Risico
checker

Indicatoren
Niveau 3: De organisatie heeft een grondstofpaspoort voor 80% (massa) van
zijn producten
Risico's materiaal beschikbaarheid
Niveau 2: De organisatie overlegt een lijst met risico-inschattingen wat betreft
beschikbaarheid van materialen uit haar keten overhandigen.
Niveau 3: De organisatie toont aan welke maatregelen het bedrijf neemt om
aan risicoverlaging te werken.
Risico omtrent biodiversiteit & ontbossing
Risico omtrent watergebruik & waterbeschikbaarheid

D P S I R Scope

V

V

V V V V
V V V V

Productieketen

Tabel B.2.2 Hoe wordt het subthema maten van hergebruikte grondstoffen meegenomen in de geselecteerde tools: op welk
punt in de oorzaak/effect keten (DPSIR) en met welke scope (kleuren schema). Zie ook Hoofdstuk 3 Aanpak.

Tool
DuboMat
Go Biobased

FMP

RIT
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Indicatoren
Gerecyclede content / inzet secundair materiaal
Hergebruik na toepassing; C2C formule: nutrient reutilization score
% circulariteit (Niet helemaal duidelijk wat hiermee bedoeld wordt; eigen
product weer terug?)
Hergebruikt materiaal ja of nee
Mate van aandeel hergebruik product
Mate van hergebruikte materialen
Productinformatie over circulair ?

D P S I R
V
Ontwerp
Ontwerp

Afval wordt beperkt/hergebruikt (niet duidelijk welke scope, waarschijnlijk)

V

Fractie (%) gebruik gerecyclede content
Is de final product WEEE compliant
Fractie (%) van leveranciers met officieel water management plan over
hergebruik en recyclen
Fractie (%) van watergebruik dat is gerecycled of hergebruikt op het terrein
Ratio hoeveelheid water verbruik ten opzichte van hoeveelheid water dat is
gerecycled, hergebruikt of geproduceerd tijdens productie

V

V
V
V
V
V

Ontwerp

V

V

Gebruiksfase / na
gebruik
Bedrijfsvoering/prod
uctontwerp
Ontwerp

V
V
v

Bedrijfsvoering
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Tool

MVO Circulair
Inkopen

Indicatoren
Doelstelling circulariteit aanwezig (Terug krijgen van eigen grondstoffen)
Niveau 1: De organisatie stelt een bepaald percentage hoogwaardig hergebruik
tot doel
Niveau 2: De organisatie stelt volledig hoogwaardig hergebruik tot doel
Niveau 3: De organisatie verbindt een jaartal aan deze doelstelling – uiterlijk
2030.
Organisatie heeft key performance indicators circulariteit
Niveau 2: De organisatie heeft KPI’s voor het meten van circulariteit, inclusief
een meetmethodiek.
Niveau 3: De organisatie toont aan dat zijn processen op basis van deze KPI’s
substantieel verbeterd is in de afgelopen periode X.

D P S I R

V
Ketenbeheer
V

Tabel B.2.3 Hoe wordt het subthema herbruikbaarheid van grondstof / product meegenomen in de geselecteerde tools: op
welk punt in de oorzaak/effect keten (DPSIR) en met welke scope (kleuren schema). Zie ook Hoofdstuk 3 Aanpak.

Tool
DuboMat

FMP

MVO Circulair
Inkopen

Indicatoren
Herbruikbaarheid grondstof %
Demontabel en herbruikbaar ontwerp
Mate van demontabelheid
Herbruikbaarheid product
Herbruikbaarheid verpakking
Schadelijke stoffen gebruik
Mate van scheiding grondstoffen
Materialen eenvoudig te scheiden
Multifunctionele inzet product
Herbruikbaarheid grondstof %
Ontwerp past bij lengte levenscyclus
Repareerbaarheid
Productinformatie over circulair (voor de gebruiker?)
Verpakking wordt geheel hergebruikt
Leverancier houdt zich aan besluit beheer verpakkingen papier en karton
Schadelijke componenten
Niveau 2: De organisatie overlegt onderzoeksresultaten naar schadelijke
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D P S I R Scope
V
Ontwerp
V
V
V
V
V
V
Ontwerp
V
V
V
V
V
V
Na gebruik
V
V Bedrijfsvoering
V

Ontwerp

RIVM Briefrapport 2016-0204

Tool

RIT
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Indicatoren
componenten in zijn producten.
Niveau 3: De organisatie toont aan welke schadelijke componenten er in zijn
producten zitten, en hoe de organisatie werkt aan reductie van deze
componenten, bijvoorbeeld door het vervangen van gebruikte materialen.
Doelstelling hoogwaardig hergebruik
Niveau 1: De organisatie heeft doelstellingen voor hoogwaardig hergebruik
opgenomen in zijn eigen strategisch beleid. Dit beleid is openbaar beschikbaar
voor alle belanghebbenden.
Niveau 2: De organisatie overlegt een strategie op inzameling, retourlogistiek,
en relevante processen of partners om product(component)en opnieuw
hoogwaardig in te zetten, of materialen opnieuw te gebruiken. (niet
duidelijk of het om hergebruik door het zeld
Niveau 3: De organisatie toont aan waar en hoe de product(component)en of
materialen opnieuw worden ingezet, bijvoorbeeld door een
samenwerkingscontract.
Herkomst en samenstelling materialen inzichtelijk
Niveau 1: De organisatie heeft een grondstofpaspoort voor 20% (massa) van
zijn producten
Niveau 2: De organisatie heeft een grondstofpaspoort voor 50% (massa) van
zijn producten
Niveau 3: De organisatie heeft een grondstofpaspoort voor 80% (massa) van
zijn producten
Verwachting naar klant
Niveau 2: De organisatie stelt eisen aan hoe de inkopende partij zijn producten
gebruikt.
Niveau 3: Deze eisen worden afgesproken in contractvorm.
Organisatie heeft key performance indicators circulariteit
Niveau 2: De organisatie heeft KPI’s voor het meten van circulariteit, inclusief
een meetmethodiek.
Niveau 3: De organisatie toont aan dat zijn processen op basis van deze KPI’s
substantieel verbeterd is in de afgelopen periode X.
Effectieve levensduur van componenten en materialen (jaren) inclusief
hergebruik
RoHS compliance van eindproduct

D P S I R Scope

V Na (initieel) gebruik

V
Ketenbeheer

V Bedrijfsvoering

V

Levenscyclus
V Ontwerp
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Tool

GB
GPR Gebouw

Indicatoren
Fractie (%) van componenten eindproduct dat ROhS complaint 12
gecertificeerd is
Fractie (%) van componenten en materialen in eindproduct en materialen dat
kan worden gescheiden zonder een compromis te hoeven sluiten op het gebied
van functionaliteit en integriteit component
Is de final product WEEE compliant?
Beschikbaarheid van hergebruikinstructies
Beschikbaarheid instructies voor demontage
Geschatte levensduur van functioneel gebruik van elk component dat overblijft
na de gebruiksfase
Tijd benodigd voor demontage
Monetaire waarde verkregen uit afvalstromen
Fractie (%, massa) materialen in eindproduct die in theorie recyclebaar zijn
(met huidige technologieën)
Fractie (%) van materialen in eindproduct dat praktisch gezien recyclebaar is
Totale fractie (%) van componenten dat is ontworpen volgens de DfD principes
(Design for Disassembly)
Totale fractie (%) van componenten dat is ontworpen volgens de DfR principes
(Design for Recycling)
Fractie (%) van totale hoeveelheid afval materialen gerecycled of hergebruikt
in hoge kwaliteit toepassingen
Fractie (%) van totale hoeveelheid afval materialen gedowncycled in lagere
kwaliteit toepassingen
Fractie (%) van totale hoeveelheid afval materialen dat wordt weggedan
zonder enige vorm van 'recovery
Transparantie gebruikte materialen (grondstoffenpaspoort)
Hergebruik na toepassing; C2C formule: nutrient reutilization score
Toekomstwaarde gebouw
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D P S I R Scope
V

V

V
V

V
V
V

V

Na gebruik

V
V
V
V
V
V

Productieketen

V
V
V
V Ketenbeheer
V
Na gebruik
V
Na gebruik
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Tabel B.2.4 Hoe wordt het subthema circulaire keten organisatie / nieuwe business model meegenomen in de
geselecteerde tools: op welk punt in de oorzaak/effect keten (DPSIR) en met welke scope (kleuren schema). Zie ook Hoofdstuk 3
Aanpak.

Tool
FMP

MVO
Circulair
Inkopen
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Indicatoren
Producent blijft eigendom van product / neemt terug
Producent neemt verpakking terug
Strategie verbetering producten en sluiten kringlopen
Ketenoverzicht
Niveau 1: De organisatie overlegt een lijst met partijen in de relevante productieketen.
Niveau 2: De organisatie overlegt voorbeelden van samenwerking binnen de keten of een
samenwerkingsovereenkomst.
Niveau 3: De organisatie toont aan dat zij een leidende rol neemt door het geven van
voorbeelden van ontwikkelde of te ontwikkelen initiatieven.
Samenwerken rondom ontwerp
Niveau 2: De organisatie wijst aantoonbare dialoogmomenten aan waarop zij met de
ontwerpers samen naar de mate van circulariteit van producten en potentiële verbeteringen
heeft gekeken.
Niveau 3: De organisatie wijst aantoonbate dialoogmomenten aan waarop zij met meerdere
partijen uit de keten (ontwerpers, toeleveranciers en verwerkers) naar de mate van
circulariteit van producten en potentiële verbeteringen heeft gekeken.
Terugname producten
Niveau 2: De organisatie heeft in zijn aanbod een mogelijkheid tot terugname van producten,
ofwel door de organisatie zelf, ofwel aantoonbaar door een partner van de organisatie middels
een overeenkomst.
Niveau 3: De leverancier garandeert dat product(component)en of materialen op een
hoogwaardige manier worden hergebruikt, ofwel door de organisatie zelf, ofwel aantoonbaar
door een partner van de organisatie middels een overeenkomst.
Verwachting naar klant
Niveau 2: De organisatie stelt eisen aan hoe de inkopende partij zijn producten gebruikt.
Niveau 3: Deze eisen worden afgesproken in contractvorm.
Activiteiten Circulaire Economie
Niveau 2: De organisatie geeft voorbeelden van actieve deelname aan initiatieven buiten de
eigen productieketen.
Niveau 3: De organisatie voorbeelden van initiatieven die zij zelf proactief hebben opgezet om
met partijen van buiten de eigen productieketen aan de slag te gaan en kennis te delen.

D P S I R Scope
V
V
KetenV
V
beheer
V
V

V

V

V

V

Ketenbeheer
V

V

V

V

RIVM Briefrapport 2016-0204

Bijlage 3: Indicatoren voor biobased inkopen

Tabel B.3.1 Hoe wordt het subthema hernieuwbaar materiaal/grondstof gebruik in product (en verpakkingsmateriaal)
meegenomen in de geselecteerde tools: op welk punt in de oorzaak/effect keten (DPSIR) en met welke scope (kleuren schema).
Zie ook Hoofdstuk 3 Aanpak.

Tool
Go Biobased
FMP

RIT

Indicatoren
Mate hernieuwbaar materiaal: % kg (ten opzichte van totale massa)
Hergebruik / hernieuwbaarheid na toepassing; C2C formule: nutrient
reutilization score
Is er hernieuwbaar materiaal/grondstof aanwezig in product ja / nee
Zo ja, in welke mate?; schaal 1-10
Fractie (%) van totale hoeveelheid materialen gedurende levenscyclus
afkomstig uit hernieuwbare bronnen
Fractie (%) van totaal primaire energie gebruik (m3) gedurende levenscyclus
afkomstig uit hernieuwbare bronnen
Fractie (%) van totaal water gebruik (m3) gedurende levenscyclus afkomstig
uit hernieuwbare bronnen

D P S I R
V
V
V
V

Productontwerp
Productontwerp

V
V

Levenscyclus

V

Tabel B.3.2 Hoe wordt het subthema de (potentiële) hernieuwbaarheid van product/grondstof na gebruik meegenomen in
de geselecteerde tools: op welk punt in de oorzaak/effect keten (DPSIR) en met welke scope (kleuren schema). Zie ook Hoofdstuk
3 Aanpak.

Tool
Go Biobased

FMP

Indicatoren
Hergebruik na toepassing; C2C formule: nutrient reutilization score
Materialen zijn hernieuwbaar ja / nee
Zo ja, in welke mate?; schaal 0 - 10
Product is biologisch afbreekbaar Ja / nee
Zo ja, in welke mate?; schaal 0 - 10
Verpakking is hernieuwbaar Ja / nee
Zo ja, in welke mate?; schaal 0 - 10
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D P S I R
V
Productontwerp
V
V
V
Productontwerp
V
V
V
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Bijlage 4: Indicatoren voor prestatiegericht inkopen

Tabel B.4.1 Hoe wordt het prestatiegericht inkopen meegenomen in de geselecteerde tools: op welk punt in de oorzaak/effect
keten (DPSIR) en met welke scope (kleuren schema). Zie ook Hoofdstuk 3 Aanpak.

Tool
GPR Gebouw
DuboMat
LCC-CO2
Go Biobased

FMP

RIT

MVO Circulair
Inkopen
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Indicatoren
Gebruikskwaliteit: toegankelijkheid gebouwen (Internationaal Toegankelijkheid
Symbool)
Toekomstwaarde gebouw
Gebruiksduur
Onderhoud tijdens gebruiksduur
Levenscycluskosten
Technische en functionele prestatie biobased t.o.v. fossiel
TCO / Levenscyclus kosten van biobased product
Kwaliteit product (levensduur) / Aanwezigheid kwaliteit
Ontwerp past bij lengte levenscyclus
Maatregelen product zo zuinig mogelijk met energie (A+++ label)
Maatregelen product zo zuinig mogelijk met chemicaliën
Maatregelen product zo zuinig mogelijk met water
Fractie (%) van componenten en materialen in eindproduct en materialen dat
kan worden gescheiden zonder een compromis te hoeven sluiten op het gebied
van functionaliteit en integriteit component
Ecologische prestatie / energiebesparing (in het geval van de Fairmeter)
Geschatte levensduur van functioneel gebruik van elk component dat overblijft
na de gebruiksfase
Totale productkosten (Life cycle costs, life cycle benefits, bepaling van
discount rate)
Productperformance
Doelstelling optimalisatie levensduur
Niveau 1: De organisatie heeft doelstellingen voor de optimalisatie van
levensduur van zijn producten opgenomen in zijn eigen strategisch beleid. Dit
beleid is openbaar beschikbaar voor alle belanghebbenden.
Niveau 2: De organisatie overlegt een strategie op het optimaliseren van

D P S I R
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp

V Ontwerp
V
V

V
V
V

Ontwerp

V
V
V Ontwerp
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Tool

Indicatoren
levensduur voor (ontwerp), tijdens (service) en na de gebruiksfase
(verwerking).
Niveau 3: De organisatie toont aan dat het de levensduur van zijn producten
optimaliseert voor (ontwerp), tijdens (service) en na de gebruiksfase
(verwerking).
Verwachting naar klant (om de levensduur van product te verlengen)
Niveau 2: De organisatie stelt eisen aan hoe de inkopende partij zijn producten
gebruikt.
Niveau 3: Deze eisen worden afgesproken in contractvorm.
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D P S I R

V

V Ketenbeheer
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